Amatørkulturrådet i Bergen har
312 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. 2018 har vært 11. driftsår. Amatørkulturrådet er
en paraplyorganisasjon for alle som driver med kulturaktivitet på fritiden. Vi er organisert som en frivillig organisasjon
med styre, vedtekter og årsmøte som høyeste organ. Amatørkulturrådets visjon er at Bergen skal være Norges mest
mangfoldige og aktive amatørkulturby.
Amatørkulturrådet har kontor på Nordnes Bydelshus med daglig leder i 100% stilling. Ved årsskiftet 2018/2019 hadde
Amatørkulturrådet 312 medlemsorganisasjoner innen et bredt spekter amatørkulturaktivitet. Disse representerer
igjen over 24.000 enkeltmedlemmer.

Styrets arbeid
Styret for 2018 ble valgt av medlemmene på årsmøte 19. 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 (Den latviske folkedansgruppen Perkonkalns)
• Varamedlem: Gunnar W. Ramsdal (Vårt Bønes)
• Varamedlem: Hildur C. Søhoel (Fanakoret)
Det har i tillegg til årsmøte vært avholdt syv styremøter og behandlet 53 saker. 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 31.12.2018:

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.

Inntekter 2018:
Utgifter 2018:
Overskudd 2018:
Egenkapital 31.12.2018:

917.000,835.000,82.000,174.000,-

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 2018

Amatørkulturrådet har gjennomført mange aktiviteter i 2018 og medlemsveksten har vært god. Det har vært lagt ned
et stort arbeid på vegne av det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet med innspill til den nye Amatørkulturplanen,
Kulturarenaplan og Plan for store arrangementer. Mange medlemsorganisasjoner har deltatt på Amatørkulturkveld og
det har vært god kontakt med kulturpolitikere og offentlig kulturadministrasjon.

Handlingsplan 2018
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. Planlegge oppfølging av amatørkulturundersøkelsen og arrangere amatørkulturkonferanse
sammen med Bergen kommune.
Påvirke og synliggjøre amatørkulturpolitikk.
Utforming og forvalting av offentlig amatørkulturpolitikk.
Følge opp foreslåtte tiltak og gi løpende innspill til Bergen Kommunes nye Amatørkulturplan 2018-2027.
Synliggjøre og ha god dialog med amatørkulturlivet, kulturpolitikere og kulturadministrasjon om amatørkulturlivets rammevilkår.
Amatørkulturrådet som paraplyorganisasjon.
Amatørkulturrådet har ved årsskiftet 292 medlemsorganisasjoner.
Verve flere lag, foreninger og organisasjoner til Amatørkulturrådet og utvikle medlemsfordeler.
Målsetning om 310 medlemsorganisasjoner i løpet av 2018.
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 inviteres og deltar på store byomfattende arrangementer. Inspirere til at det blir flere kulturfestivaler i nærmiljøet.
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 barneog ungdomsskoler. Pådriver for 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.
Kulturminneregistrering
Kulturhistorielag og foreninger er en ressurs i arbeidet med kulturminnevern og registrering.
Amatørkulturrådet vil arbeide for at Bergen Kommune og Byantikvaren inviterer kulturhistorielag med på
kulturminneregistrering i forbindelse med Bergens første Kulturminneplan som har oppstart i 2018. Særlig
kulturminneregistrering i bydelene og følge dette arbeidet opp gjennom Amatørkulturådets 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.
Gode tilskuddsordninger, faste tilskudd og prosjektmidler fra Bergen Kommune er viktig for amatørkulturlivet.
Arbeide for at tilskudd fra Bergen Kommune økes og kommer amatørkulturaktivitet til gode.

Status Handlingsplan 2018
En rekke målsettinger i handlingsplanen er fulgt opp og har gitt gode resultater. Styret vil trekke frem arbeidet med
ny Amatørkulturplan 2018-2017 og vedtak om Amatørkulturundersøkelse og Amatørkulturkonferanse. Også den nye
Kulturarenaplanen og Plan for store arrangementer har inkludert innspill fra Amatørkulturrådet.
Målsettingen om 310 medlemsorganisasjoner i 2018 er oppnådd og fokus på samarbeid mellom amatører og profesjonelle har vært tema på godt besøkte Amatørkulturkvelder. Det er gledelig at Byantikvaren har startet med kulturminneregistrering i bydelene og invitert kulturhistorielag med på dette arbeidet. Det er forventet at flere skolebygg
gjøres tilgjengelig for amatørkulturaktivitet i løpet av 2019, men det er fortsatt viktig å arbeide for at nye skolebygg
utformes med tanke på tilpassede lokaler for amatørkulturaktivitet etter skoletid. I løpet av 2018 har flere kommuner
i Hordaland vist interesse for å etablere Amatørkulturråd. Amatørkulturplanen legger opp til å bruke 10 mill. på
amatørkulturfeltet de neste årene og Amatørkulturrådet vil følge dette opp politisk i forbindelse med de årlige
budsjettene til Bergen kommune.

Regional kulturplan
Amatørkulturrådet har i 2018 arbeidet 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 idrettsråd i mange kommuner. Det prosjektbaserte arbeidet med å inspirere til å opprette amatørkulturråd, fortsetter i 2019.
Styret viser til Amatørkulturrådets Årsrapport 2018 for utfyllende informasjon.
Bergen 31. januar 2019
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Årsrapport 2018
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Mye folk og stor stemning på Bryggen under Fjordsteam. En rekke amatørkulturaktører opptrådde og skapte folkefest.
Bryggesjauerne fra Dokkeskjærskaien synger de klassiske bergenssangene.

Medlemmer
Ved årsskiftet 2018/19 hadde Amatørkulturrådet i 312 medlemsorganisasjoner innen et bredt spekter
amatørkulturaktivitet. Medlemmene er inndelt i følgende 14 kategorier:

•
•
•
•
•

Rytmisk musikk
Dans
Annen musikk
Korps/Orkester
Folkedans- og musikk

•
•
•
•
•

Kor
Husflid
Teater
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 de største sjangre med flest medlemmer, mens Kulturhistorie har vokst betydelig de siste årene med over 40 medlemsorganisasjoner innen denne sjangeren.

Nye medlemsorganisasjoner 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vårt Bønes – Organisasjon/Festival
Cantabo – Kor
Mathopen Skolekorps – korps
Vestlandske Folkekunstlag – Husflid
Cantus Sororum Damekor - kor
Bergen Pensjonistorkester – Korps/orkester
Fana og Ytrebygda Kulturråd – Organisasjon/Festival
Kor i sentrum – Kor
Laipa – Kor
Bergausis – Organisasjon/Festival
Winckel – Kor
Hawak Kamay Bergen – Organisasjon/Festival
Magneten Kunstkollektiv – Organisasjon/Festival
Bergen Shantykor – Kor
Bergens elektriske sporvei – Kulturhistorie
Lyderhorn skolebrass – Korps/orkester
Det bergenske sjømannskor – Kor
Alrek Kulturforening – Organisasjon/Festival
Årstad kantori – Kor
Apropos Teater – Teater
Biofoto Hordaland – Foto, film og video
Terpisichore Dansekompani – Dans
Galleri Sveitservilla – Billedkunst
Bergen junior spelemannslag – Folkedans og musikk
Cuecas Bergen - Folkedans og musikk

Medlemsorganisasjoner som i 2018 har meldt at de er nedlagt:
• Bergen Morgenkor – Kor
• Sangkoret Hjerteklang – Kor
• BT-koret – Kor (Endret navn til Kor i sentrum)
• Fana Unge Musikkteater – Teater
• Bergen Byspill – Teater (Endret navn til Apropos Teater)

Fredagsbrevet
De ukentlige nyhetsbrevene på epost (Fredagsbrevet fra
Amatørkulturrådet) presenterer arrangementer og aktivitet
hos medlemmene og synliggjør byens amatørkulturaktivitet.
Videre inneholder nyhetsbrevene informasjon om ulike
offentlige og private støtteordninger samt råd og forslag til
drift av amatørlag- og organisasjoner m.m. Nyhetsbrevene
når også ut til politikere, offentlig kulturadministrasjon,
media og profesjonelle kulturinstitusjoner.

«Fredagsbrevet» fra Amatørkulturrådet
sendes ut på epost hver fredag.
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Den Filippinske kulturforeningen Hawak Kamay Bergen
ble i april 2018 medlemsorganisasjon nr. 300 i Amatørkulturrådet. Styreleder Inger-Lise Skarstein overrakte
diplom og blomster.

Utstyrsbanken
I 2018 har det vært tilsammen 67 utlån av Amatørkulturrådets lyd- og lysutstyr. (63 utlån i 2017) 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:
•
•
•
•
•
•
•

Mindre PA-anlegg (Høyttaleranlegg) med sub og monitor.
12 kanals miksepult med effekter.
5 sang/tale mikrofoner med stativ.
Trådløs bøylemikrofon.
2 stativer med 10 LED-lyskastere.
2 projektorer med tilhørende lerret på stativ.
Digitalt opptaksutstyr for sang- og musikkinnspilling.

Utstyret har i 2018 blitt supplert med en ekstra projektor. Til tross for høyt utlån har utstyret holdt seg i god stand og
det har kun vært nødvendig med mindre vedlikehold og reparasjoner.

Økonomi, drift og tilskudd
Tilskudd fra Bergen Kommune er det viktigste bidraget til drift av Amatørkulturrådet i Bergen. For 2018 ble det gitt
driftsstøtte på kr. 309.000. og støtte til informasjon/markedsføring med kr. 459.000.
I tillegg er det mottatt kr. 40.000. i prosjektstøtte til Amatørkulturkvelder. Hordaland Fylkeskommune har bidratt
med prosjektmidler og i tillegg har Amatørkulturrådet inntekter fra Norsk Tippings grasrotandel, utleie av utstyr og
MVA-kompensasjon.
Utgiftene gjenspeiler at man drifter en organisasjon med 1 fast ansatt. Regnskapet viser i hovedsak fire utgiftsgrupper
som er lønn, informasjon/markedsføring, arrangementer og kontorkostnader. Amatørkulturrådet kjøper regnskapstjenester fra autorisert regnskapsfører og årsregnskap revideres på frivillig basis av ekstern person med profesjonell
regnskapskompetanse.
Styret har i 2018 arbeidet med å styrke Amatørkulturrådets egenkapital, slik at det til enhver tid er minimum egenkapital knyttet til faste utgifter og arbeidsgiveransvar.

Prosjekter, arrangementer og presentasjoner
Amatørkulturrådet har i 2018 hatt fokus på å utvikle tilbudet til medlemsorganisasjonene, synliggjøre byens mangfoldige amatørkulturliv og påvirke rammevilkårene for det frivillige og amatørbaserte kulturfeltet. Bystyret har i 2018
vedtatt tre langsiktige kulturplaner og Amatørkulturrådet har gitt innspill til både den administrative og politiske
behandlingen av planene.
Henvendelser fra medlemsorganisasjonene om utfordringer i deres aktivitet, har dannet utgangspunkt for omtale
i Amatørkulturrådets nyhetsbrev, vært tema på Amatørkulturkvelder og gitt som direkte innspill i møter med politikere og kulturadministrasjon. 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 2018
• Tilleggsforslag til Amatørkulturplanen 2018-2027 i komité for kultur og Bystyret.
• Jury for utdeling av bydelsvise amatørkulturpriser.
• Presentasjon og innspill til Bergen Kommunes kulturbudsjett 2019 i Komite for kultur.
• Innspill til utvikling av Nygårdsparken som arena for amatørkultur.
• Partner for amatørkultur på Kulturnatt 2018.
• Tilleggsforslag til Bergen kommunes Plan for store arrangementer i komité for kultur og Bystyret.
• Byantikvarens arbeid med kulturminneregistrering i bydelene.
• Medlem av kulturkomitéen til Tall Ships Race 2019
• Innlegg om amatørkultur for kulturadministrasjon og politikere i kommunene Jondal, Odda, Ullensvang,
Kvinnherad, Fitjar, Bømlo, Sund, Fjell, Øygarden, Askøy og Lillehammer.
• Innlegg om amatørkultur til programkomitéene i partiene Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet.
• Innspill og erfaringsutveksling omorganisering på kulturfeltet i Bergen kommune.
• Samarbeid Norges Musikkorps Forbund - 100 års markering Bergen.
• Partner for amatørkultur under Alrek Kulturfestival.
• Oppstart av den nye Amatørkulturplanen med Fagavdeling for kunst og kulturutvikling i Bergen kommune.
• Utredning om tjenesten «Finn din fritidsaktivitet» med Bergen kommune.
• Møter med Bergen kommunes Team for Amatørkultur, Bydelskulturkontorene og enhet for kulturformidling
og deltagelse.

Amatørkulturplan 2018 – 2027
31. januar ble den nye Amatørkulturplanen vedtatt i Bystyret. Planen avløser den første Amatørkulturplanen som
ble vedtatt i 2008. Den nye Amatørkulturplanen virker i perioden 2018-2027 og foreslår 78 ulike tiltak for å løfte
amatørkulturfeltet. Tiltakene er i 10-årsperioden budsjettert med 10 millioner kroner, men beløpet er gjenstand for
årlige budsjettprioriteringer i Bergen kommune.
Amatørkulturplanen 2008-2017 la hovedvekt på tiltak for økt deltagelse i det frivillige og amatørbaserte kulturlivet
med et mål om 20% flere deltagere. Måloppnåelsen ble svært god med hele 41% økning.
Den nye Amatørkulturplanen vektlegger kvalitet og gode rammevilkår som skal sikre god utvikling av amatørkulturfeltet de neste 10 årene. Hovedmålet er:

Bergen skal være en internasjonal ledende amatørkulturby, med sterke fagmiljøer basert på kvalitet, kompetanse,
deltagelse og engasjement.

I forkant av behandlingen av Amatørkulturplanen 2018-2027 i Bystyret, arbeidet Amatørkulturrådet med
følgende tilleggsforslag:
1. Bergen kommune og Amatørkulturrådet i Bergen inviterer med
jevne mellomrom til amatørkulturkonferanse.
2. Gjennomføre en uavhengig amatørkulturundersøkelse hvert 5. år.
3. Amatørkulturen skal i enda større grad gis muligheter for å opptre
og vise seg frem under store byomfattende arrangementer
(Tall Ships Race, Hansadager). Deltagelse fra amatørkulturen
legges til grunn når Bergen kommune ber om anbud på store
kulturarrangementer fra private aktører.
4. Amatørkulturådet må gis forutsigbare rammevilkår i planperioden
og gis økt driftstilskudd og prosjektstøtte i samsvar med økning
i medlemsorganisasjoner og prosjekter innen synlighet og
markedsføring.
5. Bergen kommune tar initiativ til bedre samhandling mellom byrådsavdelinger for å sikre at amatørkulturens behov og ønsker vektlegges
ved nybygg og rehabilitering av skolebygg.
6. Brukermedvirkning fra amatørkulturen må sikres ved bygging av
bydelskulturhus, nybygg og rehabilitering skoler og andre
kommunale lokaler som brukes til amatørkulturaktivitet.
Forslagene ble fremmet under behandlingen i Bystyret og pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 ble foreslått inkludert i kommende «Plan for store arrangementer». Pkt. 4, 5 og 6 fikk ikke flertall.

Plan for store arrangementer 2019 – 2030
Bergen Kommune har ambisjon om at Bergen skal ha minst et stort byomfattende arrangement pr. år. (Tall Ships
Race, Hansadager, Sykkel-VM.) Plan for store arrangementer definerer kommunen sin rolle med å legge til rette for
store folkefester og lister opp flere kultur- og idrettsarrangementer det er mulig å få til Bergen de neste årene. Gjennom å invitere og koordinere amatørkultur for å skape det berømte bergenske folkelivet, har Amatørkulturrådet vært
en viktig samarbeidspartner ved tidligere store arrangementer. I Bystyrets behandling av Plan for store arrangementer 20. juni ble følgende tilleggsforslag og merknad enstemmig vedtatt:

1. «Festival er et format som fungerer bra og som er med på å samle publikum om aktuelle kunst- og kulturopplevelser. Dette er også viktige arenaer for gjestekunstnere og gjestespill som bidrar til å løfte fram 		
lokale kunstnere og kunstnerskap i en festivalperiode. Festivaler bidrar til å øke engasjementet og deltagelsen hos amatørkulturen og frivilligheten. Festivaler og store arrangement inspirerer og engasjerer
i stor skala, og amatørkulturen skal tas hensyn til når Bergen kommune legger ut store kulturarrangement
på anbud.»
2. «Amatørkulturen skal i enda større grad gis muligheter for å opptre og vise seg frem under store arrangementer, og deltagelse fra amatørkulturen skal tas hensyn til når Bergen kommune legger ut store kulturarrangement på anbud.»

Kulturarenaplan 2019 – 2030
Bystyret vedtok Kulturarenaplan for Bergen 24. oktober. 10-års planen speiler et stort behov for både nye og oppgraderte kulturbygg. Amatørkulturrådets innspill har lagt vekt på at også det frivillige- og amatørbaserte kulturlivets
behov må inkluderes i planen. Det er derfor gledelig at den nye Kulturarenaplanen prioriterer Fyllingsdalen Kulturhus,
utvidelse av Fana Kulturhus og ønske om å få gjenreist Ekserserhuset.
Planen beskriver også oppgradering av de mange kommunale lokalene som daglig brukes til amatørkulturaktivitet
og at skolebygg må tilpasses amatørkulturaktivitet etter skoletid. Permanente miniscener i byrommene kan være
med å gi amatørkulturen muligheter for å opptre og oppgradering av flere bydelsbibliotek kan være gode arenaer
for amatørkulturaktivitet.

Fjordsteam 2018
Årets store byomfattende arrangement var Fjordsteam fra 2. – 5. august. En rekke veteranskip, gamle dampmaskiner,
historiske kjøretøy, veteranfly og et stort kulturprogram lokket tusenvis av publikummere til Bryggen.
Amatørkulturrådet inviterte og koordinerte aktører som ønsket å opptre under arrangementet. Det var stor interesse
fra mange amatørkultursjangre som opptrådte kontinuerlig på hovedscenen, gateplan og ombord i veteranskipene.
Som ved tidligere store byomfattende folkefester, bidro amatørkulturen med å skape det berømte bergenske folkelivet.

Amatørkulturkvelder
Amatørkulturkveld er et åpent gratisarrangement spesielt for våre medlemsorganisasjoner og en «bransjekveld» med
faglig innhold, nettverksbygging, allianser og deltagere fra mange ulike sjangre innen amatørkulturlivet. Amatørkulturkveldene i 2018 er finansiert med egne informasjons/markedsføringsmidler samt prosjektstøtte fra Bergen Kommune.
Fremmøte på arrangementene er godt, ofte helt fullt i lokalet med 70-80 deltagere. Amatørkulturkvelder arrangeres
ca. 2. hver måned og har funnet sted på Klosteret Mat&Vin, Kulturhuset Danckert Krohn og Nordnes Bydelshus.
Utdrag fra Amatørkulturkveld-program 2018:
				
• Presentasjon av Musikkorpsenes år og 100 års jubileum i Bergen.
• Amatørkultur under Fjordsteam.
• Hvordan komme i gang med kulturfestival i nærmiljøet?
• Bli med på Fun Palaces – kreative nabolag.
• Utdeling av årets kulturpriser.
• Presentasjon av Bergen 950 år i 2020 og Tall Ships Race 2019.
• Hvordan og hvorfor bør amatører og profesjonelle samarbeide?
• Kulturbyråden orienterer om Amatørkulturplanen.
På hver Amatørkulturkveld er det også to-tre underholdningsinnslag og
presentasjon av medlemsorganisasjonene. Basert på gode tilbakemeldinger,
prioriterer Amatørkulturrådet å arrangere Amatørkulturkvelder også i 2019.

Kulturnatt 2018
En rekke amatørkulturutøvere preget også i år Kulturnatten fredag 14. 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 amatørkultur og vil arbeide for at flest mulig av våre medlemmer blir invitert og får mulighet til å opptre på Kulturnatt.

Foto: Vemund Grimstad

Bergen internasjonale Folkedansklubb på Kulturnatt fredag 14. september. 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!

Til: Amatørkulturrådet i Bergen
Tusen takk for strålende underholdning under Fjordsteam.
Dere fikk arrangementet til å glitre med flott og variert program!
Vi i arrangementskomiteen, mannskaper og publikum storkoste oss.
Hils alle sammen og si tusen takk fra oss!
Håper dere vil være med neste gang også.
Vennlig hilsen
FJORDSTEAM 2018

