
Amatørkulturrådet i Bergen har 
293 medlemsorganisasjoner innen 

et stort spekter og mangfold 
amatørkulturaktivitet.

Våre medlemmer representerer 
tusenvis av engasjerte amatørkulturutøvere 

som under vår paraply står sammen 
for å gjøre Bergen til Norges mest 

mangfoldige og aktive amatørkulturby.



Amatørkulturrådet i Bergen          
                                                                              
Amatørkulturrådet i Bergen (org.nr 982 876 298) ble opprettet i 2008 og 2017 har vært 10. driftsår. Amatørkulturrådet 
er en paraplyorganisasjon for alle som driver med kulturaktivitet på fritiden. Vi er organisert som en frivillig organ-
isasjon med styre, vedtekter og årsmøte som høyeste organ. Amatørkulturrådet skal følge opp Bergen Kommunes 
Amatørkulturplan og visjonen: Bergen skal være Norges mest mangfoldige og aktive amatørkulturby innen 2017. 

Amatørkulturrådet har kontor på Nordnes Bydelshus med fast ansatt daglig leder i 100% stilling. Ved årsskiftet 
2017/2018 hadde Amatørkulturrådet 293 medlemslag innen et bredt spekter amatørkulturaktivitet. Disse represen-
terer igjen over 23.000 enkeltmedlemmer. 

Styrets arbeid  
                  
Styret for 2017 ble valgt av medlemmene på årsmøte 24. april:

•  Leder: Inger-Lise Skarstein (Bergen Lokallag Fortidsminneforeningen)

• Nestleder: Jan Spjeldnæs (Folkeakademiet Åsane) 

• Styremedlem: Vemund Grimstad (Bergen Beatclub)

• Styremedlem: Marit Bratten (Fyllingsdalen Kulturråd)

• Styremedlem: Artis Babris (Latvisk forening i Bergen

• Vara: Line Yvonne Eidheim (AKKS Bergen)

• Vara: Øivind Enger (Vestlandske Teatersenter)

Det har vært avholdt 7 styremøter og behandlet 53 saker. I tillegg har styret gjennomført halvdags styresamling og 
årsmøte. Amatørkulturrådet har også to arbeidsgrupper innen kulturhistorie og bydelskulturhus. Disse gruppene har 
hatt egne møter og orientert styret.

Regnskap og økonomisk stilling

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et korrekt bilde av selskapets stilling og resultat per 31.12.2017: 

Amatørkulturrådets økonomi er fortsatt anstrengt og 
styret vil arbeide for å styrke egenkapitalen og økte 
tilskudd. Styret mener at forutsetningene for fortsatt 
drift er tilstede, og det avgitte årsregnskapet er satt 
opp med dette som basis.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet er etter styrets oppfatning godt. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i året som er 
gått. Det har ikke vært lengre sykefravær eller skjedd skader eller ulykker.

Aktivitet og handlingsplan 2017
Daglig leder rapporterer til styret og utfører arbeidsoppgaver beskrevet i handlingsplanen som er basert på innspill 
fra medlemsorganisasjonene og styrets prioriteringer. I 2017 har medlemsveksten vært god og Amatørkulturrådet 
har gjennomført en rekke arrangementer og arbeidet med amatørkulturlivets rammevilkår opp mot kulturpolitikere 
og offentlig kulturadministrasjon. 

Inntekter 2017: 859.500,-
Utgifter 2017: 811.300,-
Overskudd 2017:  48.200,-
Egenkapital 31.12.2017: 91.800,-



Handlingsplan 2017  

• Fakta og kunnskap om amatørkulturlivet.
Som paraplyorganisasjon for et stort spekter og mangfold amatørkultur besitter Amatørkulturrådet viktig kunnskap 
amatørkulturaktivitet.  
Innhente og analysere opplysninger om utviklingstrekk og muligheter i amatørkulturlivet og dele denne 
kunnskapen. Søke prosjektstøtte og i 2017 gjennomføre oppfølging av Amatørkulturundersøkelsen fra 
september 2014. 

• Påvirke og synliggjøre amatørkulturpolitikk.
Utforming og forvalting av offentlig amatørkulturpolitikk. 
Følge opp og gi innspill Bergen Kommunes nye Amatørkulturplan 2018-2027. Synliggjøre og ha god dialog 
med amatørkulturlivet, kulturpolitikere og kulturadministrasjon om amatørkulturlivets rammevilkår. 

• Amatørkulturrådet som paraplyorganisasjon.
Amatørkulturrådet har 281 medlemsorganisasjoner og potensialet for flere medlemmer er stort. 
Verve flere amatørlag, foreninger og organisasjoner til Amatørkulturrådet og utvikle medlemsfordeler. 
Målsetning om 300 medlemsorganisasjoner i løpet av 2017.

• Stimulere samhandling og kommunikasjon.
Samarbeid er vinn-vinn og styrker og utvikler amatørkulturlivet.
Synliggjøre på Amatørkulturkvelder og i «Fredagsbrev» samarbeidsprosjekter mellom ulike sjangre 
amatørkultur og mellom amatør og profesjonell. Være pådriver for at amatørkultur er synlig og deltar 
på store byomfattende arrangementer.  

• Formålstjenlige lokaler. 
Mye amatørkulturaktivitet finner sted i lokaler som ikke er egnet eller tilpasset.
Arbeide for nye og oppgraderte lokaler for amatørkulturaktivitet ved rehabilitering og nybygg av barne- 
og ungdomsskoler. Pådriver for fortgang med nye bydelskulturhus og arbeide for like vilkår ved lån og leie 
av kirkerom. Støtte arbeidet som gjøres av de lokale kulturrådene i Fyllingsdalen og Åsane for nye kulturhus 
i disse bydelene.

• Kompetansekurs. 
Medlemsrekruttering, markedsføring mot publikum, arrangementsplanlegging og søknadsskriving, er områder 
hvor amatørkulturlivet ønsker kompetanse. 
Amatørkulturrådet tilrettelegger mini-kurs og markedsfører dette til medlemmene. Bidra til erfarings-
utveksling tilrettelegge for fysiske og digitale møteplasser for amatørkulturaktører. 

• Kulturminneregistrering.
Kulturhistorielag og foreninger er en ressurs i arbeidet med kulturminnevern og registrering. 
Amatørkulturrådet vil arbeide for at Bergen Kommune inviterer kulturhistorielag med på kulturminne-
registrering. Særlig kulturminneregistrering i bydelene og følge dette arbeidet opp gjennom Amatørkultur- 
rådets Gruppe for Kulturhistorie. 

• Amatørkultur i regionalt perspektiv.
Mange lag og organisasjoner i Amatørkulturrådet har medlemmer fra omegnskommuner.
Påvirke fylkes-kulturpolitikere og administrasjon til å ha et større fokus på amatørkulturlivet og følge opp 
foreslått amatørkulturtiltak i regional kulturplan. Gi råd, veiledning og være «fødselshjelper» for nye 
regionale Amatørkulturråd. 

•  Styrke Amatørkulturrådet og amatørkulturaktivitet i Bergen. 
De siste årene har Amatørkulturrådet fått mindre i tilskudd og prosjektmidler fra Bergen Kommune og det fører til 
at man må redusere aktivitet og ambisjoner.
Arbeide for at støtte fra Bergen Kommune økes og kommer amatørkulturaktivitet til gode.



Regional Kulturplan

Amatørkulturrådet har i 2017 arbeidet med å undersøke mulighetene for å styrke det frivillige- og amatørbaserte 
kulturlivet i Hordaland. Hordaland Fylkeskommunes Regional kulturplan strekker seg frem mot 2025 og omtaler     
amatørkultur både i selve plandokumentet og i flere tiltak som foreslås i handlingsplanen. 

Flere kommuner har vist interesse for å samle det frivillige kulturlivet i felles organ, slik idretten har opprettet idretts-
råd i mange kommuner. Det prosjektbaserte arbeidet med å inspirere både kommuneadministrasjon og amatørkul-
turaktører, fortsetter i 2018.

Styret viser til Amatørkulturrådets Årsrapport 2017 for utfyllende informasjon.
 
Bergen 5. mars 2018
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• Rytmisk musikk

• Dans

• Annen musikk

• Korps/Orkester

• Folkedans- og musikk

• Kor

• Husflid

• Teater

• Lokal, teknikk, industri, kulturhistorie

• Litteratur

• Foto, film og video

• Billedkunst

• Studentkultur

• Festivaler

Medlemmenes størrelse og ambisjoner varierer fra store organisasjoner med mange hundre medlemmer til små 
enheter med få amatørkulturutøvere. Kor og korps/orkester er største sjangre med flest medlemmer, mens Lokal, 
teknikk, industri og kulturhistorie har vokst betydelig de siste årene. I sistnevnte sjanger er det også mange aktive 
seniorutøvere.

Mye folk og stor stemning i Nygårdsparken under Sykkel-VM. En rekke amatørkulturaktører deltok og skapte folkefest. 

Årsrapport 2017

Medlemmer

 Ved årsskiftet 2017/18 hadde Amatørkulturrådet i 293 medlemsorganisasjoner innen et bredt spekter 
 amatørkulturaktivitet. Medlemmene er inndelt i følgende 14 kategorier:



Verving av nye medlemmer til Amatørkulturrådet skjer på flere måter. Både ved henvendelse til nye potensielle med-
lemmer og ved at lag og organisasjoner selv tar kontakt. I 2017 har Amatørkulturrådet fått 12 nye medlemmer. For-
mell og uformell kontakt mellom Amatørkulturrådet og medlemmene skjer på arrangementene Amatørkulturkveld, 
gjennom ukentlige nyhetsbrev og direkte kontakt med ledere hos medlemsorganisasjonene. Amatørkulturrådet har 
god kontakt og oversikt over medlemmenes arrangementer og bydelsvise kulturdager. Foruten ukentlige nyhets-
brev, egne nettsider amatorkultur.no, kommuniserer Amatørkulturrådet på Facebook og Twitter.  

Nyhetsbrevene på epost (Fredagsbrevet fra Amatørkultur-
rådet) presenterer arrangementer og aktivitet hos medlem-
mene og synliggjør byens amatørkulturaktivitet. Videre in-
neholder nyhetsbrevene informasjon om ulike offentlige og 
private støtteordninger samt råd og forslag til drift av am-
atørlag- og organisasjoner m.m. Nyhetsbrevene når også ut 
til politikere, offentlig kulturadministrasjon, media og pro-
fesjonelle kulturinstitusjoner. I 2017 har «Fredagsbrevene» 
blant annet intervjuet en rekke medlemsorganisasjoner om 
deres øvingslokaler og i forbindelse med Stortingsvalget 
svarte 11 partier på spørsmål om amatørkulturpolitikk.

«Fredagsbrevet» fra Amatørkulturrådet
sendes ut på epost hver fredag.  

  

 

 

Denne uken la kulturbyråd Julie Andersland frem forslag til kulturbudsjett 2018 for Bergen 
kommune og budsjettet inneholder en stor milliongave til amatørkulturen: 
- Ja, vi foreslår å fjerne husleien som mange lag og organisasjoner har betalt for leie av 

kommunale lokaler til øvinger og aktivitet. Samlet sett utgjør dette noen millioner kroner og vil 

komme mange lag og organisasjoner til gode som får styrket sin økonomi, sier kulturbyråd Julie 
Andersland. Les mer HER 

 

18 timer med amatørkultur 
Et stort familiepublikum koste seg med amatørkultur i 
Nygårdsparken siste Sykkel-VM helgen. Over 30 ulike 
aktører fra folkedans via korsang til storband fikk hver 
sin halvtime på scenen i VM-parken foran tusenvis av 
glade bergensere under årets beste helg. Se bilder fra 
Nygårdsparken Aktivitetspark HER 

 

Siste strikk! 
Kunsten å strikke engasjerer gammel og ung. Fra barneskolen 
til penisjonister, gjennom husflidslag og mange amatørkultur-
organisasjoner innen sjangeren kunsthåndverk. 

Bergen Strikkefestival ble en stor suksess i fjor og denne helgen er det klart for utgave nummer 
to på Norsk Trikotasjefabrikk i Salhus. Festivalprogram HER 

Amatørkulturrådet Facebook     

Amatørkulturrådet Twitter 

 

Den orientalske danseforeningen Zamila ble medlem av Amatørkulturrådet i 2017. Her fra danseoppvisning på Torgallmenningen.



Utsyrsbanken     

2017 har det vært tilsammen 63 utlån av Amatørkulturrådets lyd- og lysutstyr. (61 utlån i 2016) Høyttalere og projektor 
lånes ut oftest og leieperioden er hovedsakelig knyttet til helger. Medlemmer kan låne utstyret gratis til bruk på egne 
arrangementer. Utstyrsbanken består av:

• PA-anlegg (Høyttaleranlegg) med sub og monitor.

• 12 kanals miksepult med effekter.

• 5 sang/tale mikrofoner med stativ

• 2 stativer med 10 LED-lyskastere

• Projektor med tilhørende lerret på stativ

• Digitalt opptaksutstyr for sang- og musikkinnspilling

Utstyret har i 2017 blitt supplert med trådløs bøylemikrofon. Til tross for høyt utlån har utstyret holdt seg i god stand 
og det har kun vært nødvendig med mindre vedlikehold og reparasjoner. Projektoren er nå 6 år gammel og bør 
skiftes ut i 2018.

Økonomi, drift og tilskudd

Tilskudd fra Bergen Kommune er det viktigste bidraget til drift av Amatørkulturrådet i Bergen. For 2017 ble det gitt 
støtte til informasjon/markedsføring med kr. 450.000,- og driftsstøtte kr. 200.000,- 

I tillegg har man mottatt kr. 20.000,- i prosjektstøtte til Amatørkulturkvelder. Hordaland Fylkeskommune har også 
bidratt med prosjektmidler og i tillegg har Amatørkulturrådet mindre inntekter fra Norsk Tippings grasrotandel, 
utleie av utstyr og MVA-kompensasjon. Styret har i 2017 arbeidet med å styrke Amatørkulturrådets økonomi. Det var 
derfor svært gledelig at Bystyret 19. desember vedtok å gi kr.100.000,- i økt tilskudd til Amatørkulturrådet gjeldende 
fra 2018. 
  
Utgiftene gjenspeiler at man drifter en organisasjon med 1 fast ansatt. Regnskapet viser i hovedsak fire utgiftsgrup-
per som er lønn, informasjon/markedsføring, arrangementer og kontorkostnader. Amatørkulturrådet kjøper regn-
skapstjenester fra autorisert regnskapsfører og årsregnskap revideres på frivillig basis av ekstern person med profes-
jonell regnskapskompetanse.

Amatørkulturrådet har fremdeles svak egenkapital og styret arbeider med ulike alternativer for å sikre at man til en-
hver tid har nødvendig egenkapital knyttet til faste utgifter og arbeidsgiveransvar. 



Prosjekter, arrangementer og presentasjoner 

Amatørkulturrådet har i 2017 hatt fokus på å utvikle tilbudet til medlemsorganisasjonene, synliggjøre byens mangfol-
dige amatørkulturliv og påvirke rammevilkårene for frivillig og amatørbasert kultur. Amatørkulturrådet har også ar-
beidet mye med innspill til Bergen kommunes nye Amatørkulturplan.

Amatørkulturrådet har selv tatt initiativ og blitt forspurt om å gi innspill til ulike politiske og offentlige organer knyttet 
til utvikling av amatørkultur i samfunnet. Utgangspunktet for slike initiativ har ofte vært henvendelser fra våre med-
lemmer som ber om hjelp og støtte til å nå frem med problemstillinger knyttet til sin aktivitet. I mange tilfeller har det 
vært tilstrekkelig å opplyse om muligheter som medlemmet selv kan følge opp.

Kontakten mellom Amatørkulturrådet og de fire bydelskulturkontorene er god. I tillegg er det flere politikere som 
gjennom året følger oss ved å gi tilbakemeldinger på våre ukentlige nyhetsbrev. Det har også vært en bevisst strategi 
å invitere politikere og kulturadministrasjon til Amatørkulturkvelder. Henvendelser fra medlemmene har også dan-
net utgangspunkt for saker som blir omtalt og gitt råd om i Amatørkulturrådets nyhetsbrev og tema på Amatørkul-
turkvelder. På styremøtene rapporterer styremedlemmer om status og utfordringer i sine respektive sjangre. 

Amatørkulturrådet har videre kontakt og møter med andre aktører som arbeider med frivillighet og særforbund for 
amatørkultur. Møtene har fokus på felles utfordringer, samarbeidsområder og erfaringsutveksling.

Utdrag samarbeid, innspill og presentasjoner 2017:

• Koordinator for amatørkultur i Nygårdsparken.

• Fagkonferansen: Hva skjer med det frivillige kulturlivet 
 etter kommunesammenslåing?

• Jevnlige møter med bydelskulturkontorene.

• Koordinator for amatørkultur under Sykkel-VM.

• Bidratt med amatørkulturpolitikk til flere politiske parti 
 i forbindelse med Stortingsvalget.

• Jury for utdeling av bydelsvise amatørkulturpriser.

• Presentasjon og innspill til Bergen Kommunes 
 kulturbudsjett 2018 i Komite for kultur.

• Innspill til arbeidet med plan for byomfattende 
 arrangementer.

• Presentert Amatørkulturrådets virksomhet for flere 
 kommuner i Hordaland.

• Partner for amatørkultur på Kulturnatt 2017.

• Innspill om amatørkultur i helhetlig plan for SFO 
 i Bergen kommune.

• Oppfølging av Amatørkulturundersøkelsen med 
 Respons Analyse AS

Fem-seks ganger i året inviteres byens amatørkulturaktører 
til Amatørkulturkveld.



Ny Amatørkulturplan 2018-2027:

Amatørkulturplanen som ble vedtatt i 2008 og har hatt meget god måloppnåelse med hele 41% økning i antall am-
atørkulturutøvere i perioden frem til 2017. Over 30.000 bergensere driver med amatørkulturaktivitet. Evalueringen 
slår også fast at etableringen av Amatørkulturrådet har vært et vellykket tiltak i tråd med intensjonen i den første 
amatørkulturplanen.

Bergen Kommune startet i 2017 arbeidet med en ny Amatørkulturplan og inviterte representanter fra amatørkul-
turlivet til heldags innspillskonferanse 11. mars. Amatørkulturrådet deltok i paneldebatten og bidro med flere forslag 
til hvordan Bergen kan utvikle seg videre til å bli en enda bedre by for amatørkulturfeltet. I april arrangerte Bergen 
kommune workshop, der konkrete tiltak ble drøftet og gitt som innspill til arbeidet med den nye planen. Amatørkul-
turkvelden 24. april inviterte medlemmene i Amatørkulturrådet til å komme med sine ønsker og behov og 20. mai ble 
satt som frist for skriftlige innspill.

Bergen kommunes utkast til den nye Amatørkulturplanen ble lagt frem i september og sendt ut på høring. Am-
atørkulturrådet i Bergen oversendte høringsinnspill sammen med om lag 20 andre lag og organisasjoner. 15. desem-
ber ble den nye Amatørkulturplanen 2018-2027 behandlet av Byrådet. Først på nyåret 2018 vil Amatørkulturplanen 
bli lagt frem for politikerne i komite for kultur, før den ventes å bli endelig vedtatt i Bystyret i slutten av januar 2018. 
Ved årsskriftet arbeidet Amatørkulturrådet med forslag knyttet til lokaler, synliggjøring, konferanser og jevnlige un-
dersøkelser som viktige tiltak i innspurten før den politiske behandlingen av den nye Amatørkulturplanen.

Amatørkulturplanen slår fast at det vil være behov for 10 millioner kroner for å gjennomføre tiltakene i perioden fra 
2018 til 2027.

Den nye Amatørkulturplanen 2018-2027 skriver følgende om Amatørkulturrådet:

Amatørkulturplanen som ble vedtatt i 2008 og har hatt meget god måloppnåelse med hele 41% økning i 
antall amatørkulturutøvere i perioden frem til 2017. Over 30.000 bergensere driver med amatørkulturaktivitet. 
Evalueringen slår også fast at etableringen av Amatørkulturrådet har vært et vellykket tiltak i tråd med intens-
jonen i den første amatørkulturplanen.
Bergen Kommune startet i 2017 arbeidet med en ny Amatørkulturplan og inviterte representanter fra am-
atørkulturlivet til heldags innspillskonferanse 11. mars. Amatørkulturrådet deltok i paneldebatten og bidro 
med flere forslag til hvordan Bergen kan utvikle seg videre til å bli en enda bedre by for amatørkulturfeltet. 
I april arrangerte Bergen kommune workshop, der konkrete tiltak ble drøftet og gitt som innspill til den nye 
planen. Amatørkulturkvelden 24. april inviterte medlemmene i Amatørkulturrådet til å komme med sine øn-
sker og behov og 20. mai ble satt som frist for skriftlige innspill.

Bergen kommunes utkast til den nye Amatørkulturplanen ble lagt frem i september og sendt ut på høring. 
Amatørkulturrådet i Bergen sendte høringsinnspill sammen med 20 andre lag og organisasjoner og 15. de-
sember ble den nye Amatørkulturplanen 2018-2027 behandlet av Byrådet. Først på nyåret 2018 vil Amatørkul-
turplanen bli lagt frem for politikerne i komite for kultur, før den ventes å bli endelig vedtatt i Bystyret i slutten 
av januar 2018. Amatørkulturplanen slår fast at det vil være behov for 10 millioner kroner for å gjennomføre 
foreslåtte tiltak i perioden 2018 til 2027.

Ved årsskriftet arbeider Amatørkulturrådet med forslag knyttet til lokaler, synliggjøring, konferanser og un-
dersøkelser som viktige tiltak før den politiske behandlingen av den nye Amatørkulturplanen.



Sykkel-VM      
                                                                                                                         
Sykkel-VM fra 16. – 24. september la opp til et stort og ambisiøst kulturprogram med ønske om at byens amatørkul-
turaktører også skulle være med og prege folkefesten. Det ble inngått avtale om at Amatørkulturrådet skulle invitere 
og koordinere aktører som ønsket å være under arrangementet. Det var stor interesse fra amatørkulturorganisasjoner 
i mange ulike sjangre med hovedvekt på musikk og dans. 

Nygårdsparken ble markedsført som VM-parken mot et familiepublikum og rigget med sykkel-aktiviteter, servering, 
storskjerm og scene med kontinuerlig underholdning gjennom hele VM-arrangementet. Omkring 30 lag og organis-
asjoner opptrådde på scenen i Nygårdsparken under Sykkel-VM. Spesielt siste helgen med godt vær var det mange 
tusen bergensere innom VM-parken.

Også på den store VM-scenen på Torgalmenningen var det innslag med amatørkulturutøvere og flere andre opptråd-
de mer spontant langs løypene. Alle amatørkulturaktørene som opptrådde under Sykkel-VM mottok et lite honorar. 
På Amatørkulturkvelden i november ble aktørene takket for innsatsen av Sykkel-VMs arrangementsjef Helge Stormoen 
og tildelt diplomer. Både Stormoen og aktørene selv ga uttrykk for at amatørkultur hadde vært viktig for å skape den 
store folkefesten og «tidenes største og beste arrangement i Bergen».

Nygårdsparken    
                                                                                                                         
Øvre del av Nygårdsparken ble høsten 2017 oppgradert 
med paviljong, kafé og amfi tilrettelagt for kulturopplev-
elser. Bergen kommune inviterte Amatørkulturrådet til 
å drøfte muligheter for at amatørkultur kan være med 
å bidra til å skape aktivitet i Nygårdsparken. 25. oktober 
var en rekke aktører samlet på Amatørkulturkveld i den 
nye paviljongen og det var stor interesse for å bruke 
Nygårdsparken til arrangementer. Teatergruppen BADS 
foreslo vandreteater, Bekkelokket fotoklubb en stor ut-
stilling i hele parken og flere korps og orkestre ønsket 
å holde konserter. Noen aktører har allerede benyttet 
kafé/paviljongen til mindre kulturaktiviteter gjennom 
høsten 2017, mens utendørsaktiviteter først vil være     
aktuelt fra medio våren 2018. Amatørkulturrådet har 
god dialog med Bergen kommune om kulturaktiviteter  
i Nygårdsparken og vil samarbeide om dette i 2018.

Kulturnatt 2017      
                                                                                                                         
En rekke amatørkulturutøvere preget også i år Kulturnatten fredag 8. september fra kl.18.00 til midnatt. Rundt om 
i byen, på scener og i byrom, var det løpende opptredener av flere orkestre, kor, teater, dans og kulturhistoriske 
vandringer. Amatørkulturrådet ser på store byomfattende arrangementer som en god arena for å presentere am-
atørkultur og vil arbeide for at flest mulig av våre medlemmer blir invitert og får mulighet til å opptre på Kulturnatt.

Den nye paviljongen i Nygårdsparken åpnet høsten 2017 
og har allerede hatt mye amatørkultur aktivitet.



Amatørkulturkvelder    
                                                                                                                         
Amatørkulturkveld er et åpent gratisarrangement spesielt for våre medlemmer og en «bransjekveld» for amatørkul-
turlivet med faglig relevant innhold og en sosial arena med deltagere fra mange ulike sjangre innen amatørkulturlivet. 

Amatørkulturkveldene i 2017 er finansiert med egne informasjons/markedsføringsmidler samt prosjektstøtte fra Ber-
gen Kommune. Fremmøte på arrangementene har vært meget godt, ofte helt fullt i lokalet med 70-100 deltagere. 
Kvartalsvise Amatørkulturkvelder har funnet sted på Klosteret Mat & Vinhus, Kulturhuset Danckert Krohn og Nordnes 
Bydelshus. I oktober ble det arrangert en Amatørkulturkveld i Nygårdsparken med informasjon om muligheter for 
amatørkulturaktører til å benytte den nye paviljongen i Nygårdsparken. 

Utdrag fra Amatørkulturkveld-program 2017:     

•  Amatørkulturaktivitet i Nygårdsparken.

• Orientering, planlegging og evaluering av amatørkultur under Sykkel-VM.

• Gratis lokaler til amatørkulturaktivitet.

• Innspill til Bergen kommunes nye Amatørkulturplan

• Utdeling av kulturpriser for Bergenhus, Årstad, Fyllingsdalen og Laksevåg bydeler.

• Presentasjon av kommende store byomfattende arrangementer.

• Innspill og orientering til Bergen kommunes omlegging av kulturfeltet.

På hver Amatørkulturkveld har det vært to-tre underholdningsinnslag og presentasjon av medlemsorganisasjonene. 
Basert på gode tilbakemeldinger fra medlemmene, gjester og kulturpolitikere, finner Amatørkulturrådet i Bergen det 
riktig å fortsette med Amatørkulturkvelder også i 2018. 

Kulturnatt fredag 8. september ble en fantastisk flott kveld. Publikum koste seg med masse god amatørkultur med opptredener fra store scener 
og utradisjonelle byrom i skjønn forening med nattåpne kulturinstitusjoner og historiske byvandringer. Takk for innsatsen til alle medlemmer i 
Amatørkulturrådet som ga bergenserne gratis kulturopplevelser! 



Jeg vil med dette rette en stor takk til alle amatørkulturutøvere 
som deltok med fantastisk flotte innslag og bidro til at Sykkel-VM 
ble en kjempesuksess og tidenes folkefest i Bergen! Vi fikk vist 
frem Bergen fra sin beste side for millioner av TV-seere over hele 
verden og tusenvis av besøkende som sammen med byens befolk-
ning fikk oppleve et mangfoldig og spennende amatørkulturliv!
Jeg ønsker å takke alle sammen og overrekke diplom for innsat-
sen under Sykkel-VM. Tusen takk igjen for at dere bidro med stor 
underholdningsinnsats under Sykkel-VM!

Med sykkelhilsen
Helge Stormoen
Arrangementssjef
Sykkel-VM 2017

DIPLOM

Tusen takk for strålende deltagelse under
Sykkel-VM Bergen 2017

Helge Stormoen
Arrangemenssjef
Sykkel-VM 2017

Inger-Lise Skarstein
Styreleder

Amatørkulturrådet i Bergen

Bergen 24. august 2017

BERGEN INTERNASJONALE 
FOLKEDANSKLUBB

Bergen 24. september 2017


