ÅRSRAPPORT 2020

Amatørkulturrådet
i Bergen

Amatørkulturrådet i Bergen har 369
medlemsorganisasjoner innen et stort
spekter og et mangfold av amatørkulturaktiviter.
Våre medlemmer representerer tusenvis
av engasjerte amatørkulturutøvere som
under vår paraply gjør Bergen til Norges
mest mangfoldige og aktive amatørkulturby.

Amatørkulturrådet i Bergen

Regnskap og økonomisk stilling

Amatørkulturrådet i Bergen (org.nr 982 876 298) ble opprettet i 2008. 2020 har vært 13. 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 2020/2021 hadde
Amatørkulturrådet 369 medlemsorganisasjoner innen et
bredt spekter amatørkulturaktivitet. Disse representerer
igjen 27.000* enkeltmedlemmer.

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et korrekt bilde
av selskapets stilling og resultat per 31.12.2020.

*Amatørkulturundersøkelsen anslår et gjennomsnitt på 73
medlemmer pr. medlemsorganisasjon.

Styrets arbeid
Styret for 2020 ble valgt av medlemmene på årsmøte
26. mai 2020 (Utsatt fra 23. april på grunn av koronapademien) og har bestått av:
• Leder: Mona Høgli – Fortidsminneforeningen
Bergen lokallag.
• Nestleder: Morten Dahl Sebjørnsen
– Nordnæsguttenes Forening
• Styremedlem: Berit Faaberg – Bergen Beat Club
• Styremedlem: Marit Bratten – Fana og Ytrebygda
Kulturråd
• Styremedlem: Gunnar W. Ramsdal – Vårt Bønes
• Vara: Synnøve Eide – Bergen internasjonale
kultursenter
• Vara: Emil Matthiesen – Sydneshalvøyen
Kulturhistoriske lag

Inntekter 2020:
Utgifter 2020:
Overskudd 2020:
Egenkapital 31.12.2020:

1.316.400,1.101.708,214.874,491.906,-

Amatørkulturrådets økonomi er styrket i løpet av året.
Koronapandemien har utsatt noen prosjekter som gjenspeiles i overskuddet. Styret vil arbeide for økte prosjekttilskudd i 2021. Styret mener at forutsetningene for fortsatt
drift er til stede. Det avgitte årsregnskapet 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. Koronapandemien har i perioder ført til at daglig
leder har hatt hjemmekontor. Det har ikke vært lengre
sykefravær eller skjedd skader eller ulykker.

Det har vært avholdt 7 styremøter og 2 arbeidsmøter,
i tillegg til årsmøtet. Det er behandlet 55 saker. Flere
av styremøtene har vært gjennomført digitalt.

FREDAGBREVET 17. JANUAR 2020
Lørdag er det offisiell åpning av jubileumsåret - Bergen 950 år - og flere av medlemmene i Amatørkulturrådet er involvert.
Det foregår flere parallelle arrangementer gjennom hele helgen, men selve jubileumsåpningen er fra scenen på Bryggen
lørdag kl. 17.00. H.K.H. Kronprinsregent Haakon hilser til jubileumsbyen i en gratis festforestilling som gir oss bergensstolthet.

Handlingsplan 2020
Amatørkulturrådets handlingsplan oppdateres årlig av
styret og presenteres for årsmøtet. Handlingsplanen for
2020 ble utarbeidet før koronapandemien, men fikk noen
justeringer i juni som følge av pandemien. Amatørkulturrådet prioriterte å kartlegge konsekvensene for amatørkulturen, inspirere medlemsorganisasjonene til å opprettholde aktivitet og påvirke myndighetene til å legge til rette
for amatørkulturen.
På tross av koronapandemien, fikk Amatørkulturrådet gjennomført flere store prosjekter i forbindelse med Bergen
bys 950 års jubileum i 2020. Mange medlemsorganisasjoner ble involvert i jubileumsbyaktivitetene og fikk mye
oppmerksomhet i media. Det vises til omtale av jubileumsprosjektene i årsrapporten. Det ble også mulig å gjennomføre fem Amatørkulturkvelder i 2020, der alle ble streamet
eller filmet i opptak og gjort tilgjengelig digitalt i ettertid.
I mai ble det gjennomført undersøkelse blant medlemsorganisasjonene for å avdekke hvordan deres økonomi og
aktivitet var blitt rammet av vel to måneder med strenge
koronatiltak. Gjennom sommeren var det en generell
optimisme om at koronapandemien var på retur og at
amatørkulturen kunne se frem til en oppstart av aktiviteter
og arrangementer fra august.
Slik ble det ikke, og selv om det var kortere perioder
gjennom høsten med muligheter for å møtes, øve og
planlegge arrangementer, ble det svært vanskelig, nærmest umulig å drive aktivitet. Flere hundre avlyste arrangementer i regi av Amatørkulturrådets medlemsorganisasjoner, skapte stor usikkerhet, og behov for å kunne søke
kompensasjon og stimuleringsmidler. En oppfølging av
undersøkelsen fra mai ble gjennomført i oktober, med
spørsmål om hvordan nasjonale og lokale smitteverntiltak
var til hinder for å kunne gjennomføre aktivitet.

Tall fra undersøkelsene ble formidlet til Bergen kommunes
kulturadministrasjon, byens politikere og tiltak ble drøftet
på Amatørkulturkvelder og i digitale møter med medlemsorganisasjonene.
Flere offentlige krisepakker og stimuleringsordninger for
kulturlivet gjennom 2020 har blitt presentert med kriterier
som har vært uklare på om de også inkluderer amatørkulturen. Amatørkulturrådet ba i oktober Kulturdepartementet
om også å inkluderte amatørkulturaktører i stimuleringsordningen på 500 millioner kroner.
I Bergen vedtok Bystyret før jul at også amatørkulturaktører
kunne søke på Bergen kommunes ekstraordinære tilskuddsordning på 10 millioner kroner som i utgangspunktet var
satt av til det profesjonelle kunst- og kulturfeltet.
Styret mener at Amatørkulturrådet har fulgt opp handlingsplanen på en god måte i 2020. De fleste av tiltakene har
tatt hensyn til koronapandemiens begrensinger på amatørkulturaktivitet. Likevel har det også vært nye positive
erfaringer knyttet til digitalisering, organisasjonsutvikling,
nye allianser og kreativitet som har funnet sted i mange av
medlemsorganisasjonene.

Amatørkulturråd i Vestland fylke
Det er etablert amatørkulturråd på Askøy og et interimstyre skal se på muligheter for at det blir etablert amatørkulturråd i «nye» Øygarden kommune. Å opprette amatørkulturråd trekkes frem som et godt tiltak i Hordaland fylkeskommunes Regional kulturplan.
Amatørkulturrådet i Bergen har også i 2020 hatt gleden av
å inspirere flere kommuner i Vestland fylke til å etablere
amatørkulturråd. I tidligere Sogn og Fjordane har Kinn
kommune planer om å etablere amatørkulturråd.

Bergen 9. mars 2021

Mona Høgli
Styreleder

Gunnar W. Ramsdal
Styremedlem

Emil Matthiesen
Varamedlem

Morten Dahl Sebjørnsen
Nestleder

Marit Bratten
Styremedlem

Berit Faaberg
Styremedlem

Synnøve Eide
Varamedlem

Årsrapport 2020

Amatørkulturrådets Jubileumsscene inviterte til gratis forestillinger på Gamle Bergen fem søndager i juli og august. Her opptrer den latviske folkedansgruppen Pérkonkalns for 200 publikummere i utendørsamfiet.

Medlemmer
Ved årsskiftet 2020/21 hadde Amatørkulturrådet i 369 medlemsorganisasjoner innen et bredt spekter
amatørkulturaktivitet. Medlemmene er inndelt i 13 sjangre:

•
•
•
•
•

Dans
Annen musikk
Korps/Orkester
Folkedans- og musikk
Kor

•
•
•
•
•

Husflid
Teater
Kulturhistorie
Litteratur
Foto, film og video

• Billedkunst
• Organisasjoner/Festivaler
• Annet

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 og teller nå over 50 medlemsorganisasjoner.
FREDAGBREVET 13. MARS 2020
Amatørkulturrådet har de siste dagene fått mange henvendelser fra våre medlemsorganisasjoner med spørsmål om
kommunale lokaler vil bli stengt for øving og medlemsmøter.
- Ja, fra i dag vil alle kulturhus være stengt på ubestemt tid.

Nye medlemsorganisasjoner 2020

Fredagsbrevet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De ukentlige nyhetsbrevene på epost (Fredagsbrevet
fra Amatørkulturrådet) inneholder informasjon til og fra
ama- tørkulturfeltet og er den viktigste kommunikasjonsplattformen ut mot medlemsorganisasjonene. Årlig sendes
det ut 46 nyhetsbrev, der også arrangementer og aktivitet
hos medlemsorganisasjonene får omtale. Nyhetsbrevene
synliggjør byens amatørkulturaktivitet og når også ut til
politikere, offentlig kulturadministrasjon, media og profesjonelle kulturinstitusjoner. Nyhetsbrevet har over 1200
abonnementer.

Kor i Sentrum
Nordnæsguttenes Forening
Sydnes og Nøstet Kulturhistoriske lag
Lungegaardens Kulturarena
Nordnæsguttenes Forening
Havrommet
Collegium Vocale Gutter
Skyerish
Steve Morgan Band
Bryggens Salongorkester
Krohnengen skoles musikkorps
Radio Tamil Bergen
Badstuen Seniordans
Postkoret
Foreningen Antikk Musikk
Mørkerommet
St. Patricks Day Bergen
Gjeve (Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen)

Amatørkulturrådet fikk 18 nye medlemsorganisasjoner i 2020.
Det er litt færre enn målsetningen om 24. Koronapandemien har vært til hinder for nyetableringer med bare to nye
medlemsorganisasjoner som startet opp i 2020.

Utstyrsbanken
I 2020 har det vært 34 utlån av Amatørkulturrådets lyd- og
lysutstyr (69 utlån i 2019). Nedgangen forklares med koronapandemien og redusert aktivitet og få arrangementer.
Medlemmer kan låne utstyret gratis til bruk på egne
arrangementer. Utstyrsbanken består av:
•
•
•
•
•
•
•

Høyttaleranlegg.
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.

Fredagsbrevet fra Amatørkulturrådet sendes ut på epost hver fredag.

Utstyret har i 2020 blitt supplert med mikrofoner som
egner seg til streaming og filmopptak.

FREDAGBREVET 8. MAI 2020
I dag har Byrådet vedtatt retningslinjene for koronatilskudd til lag, foreninger og organisasjoner innen det frivilligeog amatørbaserte kulturlivet. Samlet sum til amatørkulturen er på 3,5 millioner kroner og gjelder bortfall av inntekter
i perioden fra 12. mars til 12. juni.

BERGENSAVISEN

TORSDAG 10. SEPTEMBER 2020
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FIKK PREMIEN: Ordfører Marte Mjøs Persen (t.v.) gratulerer Anna Thorsen Takle med premien for det flotte motivet hun har tatt bilde av øverst i Skivebakken.
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Fotokonkurranse som fenger
Anna Thorsen Takle (20) er en
ivrig byfotograf, elsker Bergens
særegenheter – og har tatt et bilde
som er trykket på hele 950 postkort. Hun er strålende fornøyd
etter å ha gått til topps på første
forsøk.

BERGEN: På forsommeren fikk hun
møte ordfører Marte Mjøs Persen (Ap)
som overrakte et bygavekort på 950 kroner. Fotokonkurransen som er åpen for
alle – amatører så vel som proffer, er blitt
veldig populær.
Det å ta i bruk Instagram som presentasjonssted har vist seg å være midt i
blinken.
– Vi kontaktet Amatørkulturrådet og
lurte på om vi skulle finne på noe gøy i
anledning at Bergen fylte 950 år, forteller Magne Botnedal som er nestleder i
Postkortsamlere i Vest.
Og gøy er det blitt. Ideen slo virkelig
an, og det ble bestemt at det skulle kåres
fire vinnere i løpet av året. Hvert vinnerbilde skulle bli til 950 eksklusive postkort som skulle selges der det garantert

er postkortkjøpere/
turister innom.
Hver vinner ville
så få et bygavekort
på 950 kroner.
Med på prosjektet
ble Bergen Sentrum
AS, AmatørkulturråTOM R.
det, Bekkalokket FoHJERTHOLM
toklubb, Postkorttom.hjertholm@ba.no
Mob.: 482 98 148
samlere i Vest, Visit
Bergen og Bergen 950 år.
Ivrige fotografer rundt i byen kastet
seg på, da det første temaet «Vår» ble
lansert.
– Jeg er ofte i Skivebakken og tar bilder. Mest fordi jeg synes det er veldig
flott der. Derfor valgte jeg ett av mine
bilder derfra i mai, forteller Anna Thorsen Takle som er godt over gjennomsnittet interessert i å fotografere.
Om eleven i videregående skole en
dag satser som heltidsfotograf, får tiden vise – men foreløpig hun tar hun
mindre oppdrag, når henvendelsene
kommer. Med sitt Sony 7-kamera er hun
ofte på farten rundt i byen, og mange
kjenner henne igjen.
KAN KJØPES: Hos Turistinformasjonen, Gamle Bergen
museum og Nilssen på Bryggen kan du kjøpe postkortene.
– Vi selger ikke så mange, av
helt naturlige årsaker. Når det
ikke er turister innom, er det
og langt mellom kjøperne,
sier avd. leder hos Turistinformasjonen, Ann Kristin Schei.
FOTO: TOM R. HJERTHOLM

– Jeg er glad i Bergen. Så enkelt!
Et bedre utgangspunkt for å forevige
et bergensfotomotiv, finnes neppe.
Anna har aldri før vært med i fotokonkurranser, og er heller ikke medlem av
noen fotoklubb.
Delkonkurranse to ble vunnet Morten
Halvorsen.
– Temaene har vært «Vår» og «Sommer», mens vi nå får inn bilder med «Typisk Bergen». Jeg skal 30. september
plukke ut ti kandidater som så juryen

skal se nærmere på, og kåre en vinner.
Da har vi én konkurranse igjen, men til
den er ikke tema klart. Kanskje snakker
vi om «Høst», forteller Botnedal.
En liten sjekk på Instagram forteller at
til delkonkurransen Anna vant, var det
1268 bilder. Til «Sommer» var det 801
bilder og så langt er det lagt ut på #bergen950typisk 151 bilder.
Mer om konkurransen finner du på
https://www.bergensentrum.no/jubileumsby-fotokonkurranse/

I SALG: Slik presenteres postkortene
som er trykket opp
for samlere fra fjern
og nær. De blir nok
stående en stund slik
som situasjonen er
akkurat nå.
FOTO: TOM R.
HJERTHOLM

INSTAGRAM: Her et
lite utvalg av de bildene
som er kommet inn på
#bergen950typisk. Det er
fortsatt noen dager igjen til
det settes strek for denne
delkonkurransen.

Prosjekter, arrangementer og presentasjoner
I 2020 var byjubileet Bergen 950 år årets store byomfattende arrangement og Amatørkulturrådet ønsket å synliggjøre byens mangfoldige amatørkulturliv gjennom hele
jubileumsåret. Ikke bare skulle markeringen vare noen
dager, men prege hele 2020. Pandemien førte dessverre til
at mange jubileumsaktiviteter og arrangementer i regi av
medlemsorganisasjonene selv, måtte avlyses.
Amatørkulturrådets tre store fellesprosjekter; Jubileumsscenen, Jubileumsby-fotokonkurranse og Bydelene forteller,
fikk også utfordringer når pandemien stengte samfunnet i
mars måned. Likevel, ble Jubileumsscenen og fotokonkurransen gjennomført over forventningene.
En av Amatørkulturrådets viktigste oppgaver i 2020 har
vært å innhente løpende informasjon fra aktørene og formidle til myndighetene hvilke konsekvenser koronapandemien har fått for amatørkulturen. Som paraplyorganisasjon
for 369 ulike medlemsorganisasjoner, har vi informert om
hvordan de kan – fra uke til uke – forholde seg til sin aktivitet. Vel så viktig har det vært å «passe på» at amatørkulturen også inkluderes når myndighetene har begrenset,
åpnet opp eller ikke har «sett» konsekvenser for amatørkulturen knyttet til pandemien.

Utdrag samarbeid, innspill og presentasjoner 2020
• Medlem Bergen kommunes samarbeidsgruppe
for 950-årsjubileet.
• Jury for utdeling av bydelsvise amatørkulturpriser.
• Presentasjon og innspill til Bergen kommunes
kulturbudsjett 2021 i Utvalg finans, kultur og næring.
• Innspill til oppstart, høringsinnspill og behandlingen
i Utvalg for kultur og Bystyret til Plan for økt deltagelse
og mangfold i kunst- og kulturlivet.
• Møter og innspill til Vestland fylkeskommune om
utforming av kulturpolitikk for det frivillige- og
amatørbaserte kulturlivet.
• Presentasjon av amatørkulturråd for kulturadministrasjon
og politikere i flere kommuner i Vestland fylke.
• Høringsinnspill til Vestland fylkes koronatilskudd på
18 millioner til kultur, idrett og frivillighet.
• Paneldiskusjon om hvordan det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet kan bidra til å løfte kunst og kultur 		
i skolen og SFO på Bergen kommunes kulturkonferanse
februar 2020.
• Samarbeid med visitBergen, Bergen Sentrum AS
om Jubileumsby-fotokonkurransen.
• Innspill til oppstart av Bergen kommunes Kulturstrategi
for eldre.
• Innspill til oppstart av Bergen kommunes Plan for
museer og frivillig kulturvern.
• Samarbeidspartner for 17. mai komiteen og amatørkulturunderholdning til den alternative nasjonaldags-		
feiringen i 2020.
• Medlem av 17. mai komiteen fra november 2020.
• Innspillsmøte med Bergen kommune om gjenreising og
bruk av Ekserserhuset til amatørkultur.
• Innspill til planarbeid og KVU Christie Krybbe skoler.
• Innlegg på Vestland fylkes digitale konferanse om
frivillighet og arbeid med plan for frivillighet.

FREDAGBREVET 19. JUNI 2020
No livnar det i lundar... Amatørkulturen er SÅ klar for å møte publikum og gjør sitt beste for finne koronavennlige løsninger.
Denne uken har flere av medlemmene i Amatørkulturrådet “poppet opp” med spontanopptredener i finværet rundtomkring i Bergen sentrum.

Økonomi, drift og tilskudd
Tilskudd fra Bergen Kommune utgjør den største og viktigste inntekten for Amatørkulturrådet i Bergen. For 2020 ble
det gitt driftsstøtte på kr. 515.506 og støtte til informasjon/
markedsføring med kr. 524.655. I tillegg er det gitt prosjektstøtte til Amatørkulturfoldere og synliggjøring av Plan
for økt deltagelse og mangfold i kunst- og kulturlivet.
Amatørkulturrådet fikk fra Bergen kommune et tilskudd
på kr. 200.000 til jubileumsaktiviteter i forbindelse med
markeringen av Bergen 950 år. Vestland fylkeskommune
har bidratt med prosjektmidler og i tillegg har Amatørkulturrådet inntekter fra Norsk Tippings grasrotandel, utleie
av utstyr og momskompensasjon. Flere prosjekttilskudd
inntekt- og utgiftsføres over to regnskapsår. Amatørkulturrådet i Bergen har ingen medlemskontingent.

Utgiftene i 2020 gjenspeiler at man drifter en paraplyorganisasjon med en fast ansatt. I 2020 har Amatørkulturrådet engasjert en deltid prosjektmedarbeider i forbindelse
med jubileumsaktivitetene. Det har vært utbetalt mindre
honorarer til amatørkulturorganisasjoner som har vært med
på Jubileumsscenen. Regnskapet viser i hovedsak fire utgiftsgrupper som er lønn/honorarer, informasjon/markedsføring, arrangementer og kontorkostnader. Amatørkulturrådet kjøper regnskapstjenester fra autorisert regnskapsfører
og årsregnskap revideres på frivillig basis av ekstern person
med profesjonell regnskapskompetanse.

Sommeren 2020 åpnet samfunnet litt opp og Studentersangforeningen i Bergen poppet opp med spontankonsert på Bryggen.

FREDAGBREVET 18. MAI 2020
Bergen kommune åpner gradvis de kommunale kulturlokalene fra mandag 18. mai.
- Ja, vi har jobbet intenst med å få til dette og nå håper vi at mange innen det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet kan
starte opp aktivitetene sine igjen, sier byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt.

Koronaundersøkelser 2020
Utfordringene for amatørkulturen er fortsatt store i desember 2020. Årets to siste måneder har vært en fullstendig
nedstenging av amatørkulturaktivitet for voksne i Bergen.
Det er særlig to forhold som vil være utfordrende å løse
når samfunnet gradvis åpner opp igjen i 2021:

• 19% av medlemsorganisasjonene opplyser at de har tatt
pause fra sin aktivitet. De oppgir at hovedårsaken
er de mange avlysningene som følge av stadig nye
restriksjoner og innstramminger. Jo eldre medlemsmassen er, desto flere organisasjoner har tatt pause.

• Store nok lokaler til møter, øvinger og aktivitet som
følge av at avstandsregler trolig vil gjelde i lang tid
fremover.

• 43% svarer at digitale møter og arrangementer har vært
benyttet frem til sommeren, men at denne formen nå
først og fremst benyttes til styre- og planleggingsmøter.

• 2020 har også ført til at de fleste amatørkulturaktører
som driver med scenekunst, ikke har kunnet øve med
henblikk på å lage forestillinger for publikum. En lengre
periode med øvinger må derfor forventes før det tar
seg opp med arrangementer og forestillinger.

• 39% av medlemsorganisasjonene opplyser at cirka 1/3
av medlemmene har tatt «koronapause» og ikke ønsker
å delta på aktiviteten før de er vaksinert.

Amatørkulturrådet har gjennomført to store koronaundersøkelser blant medlemsorganisasjonene i 2020 (april og
oktober). Koronaundersøkelsen i mai hadde spørsmål om
økonomiske tap og inntektsbortfall. Millionbeløpene var
viktig å synliggjøre i forbindelse med de ekstraordinære
korona-tilskuddsordningene i regi av Bergen kommune.

• 63% av medlemsorganisasjonene antar at de vil ha for
liten plass i sine nåværende lokaler, dersom avstandsregler skal overholdes ved fellesøvinger.
Store nok lokaler blir svært viktig når samfunnet gradvis
åpner opp igjen og Amatørkulturrådet, Norges Korforbund, Norges Musikkorpsforbund og Vestland Musikkråd,
jobber sammen for å finne gode løsninger.

Lungegaarens Musikkorps tok koronaøvingen utendørs på Torgallmenningen.

FREDAGBREVET 6. AUGUST 2020
Vestland fylkeskommune kommer med en korona-tiltakspakke for kultur og idrett.
Det er satt av 18 millioner kroner til fordeling og Amatørkulturrådet i Bergen har nylig gitt innspill til hvordan tiltakspakkens
kriterier bør utformes, og la vekt på at det må øremerkes en solid andel til det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet.

Jubileumsprosjekter Bergen 950 år

Amatørkulturrådets ide med Jubileumsscenen var å tilby
en fleksibel scene og forestilling på arrangementer i løpet
av jubileumsåret 2020. Arrangører kunne selv bestemme
lengde på forestillingen, hvem som skulle opptre og inkludere egne lokale innslag. Jubileumsscenen fremsto dekorert med bakteppe som viste sammenheng med Bergen
950 års jubileum og en typisk forestilling varte en drøy time
med konferansier og fire-fem opptredener fra medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet.
Koronapandemien forsinket premieren på Jubileumsscenen i mai, men 26. juli var det klart for første forestilling i
friluftsamfiet på Gamle Bergen. Forestillingene inkluderte
Elin og Kristine med barnekor som fremførte jubileumssangen «Vi e` Bergen». Det ble til sammen fem gratis utendørs
forestillinger i juli og august og dermed kunne 200 publikummere være til stede. (Se bilder på baksiden av årsrapporten).
Høsten 2020 ble Jubileumsscenen satt opp under Kulturdagene i Fana, Damsgårdsdagene, Strøksmarkering i Kong
Oscars gate, Kulturdagene i Åsane og hele 12 ganger
i desember på Julemarkedet på Nordnes. 61 medlemsorganisasjoner opptrådde på Jubileumsscenen i 2020. Alle fikk
honorar.

Amatørkulturrådet koblet sammen Bekkalokket fotoklubb
med Postkortsamlere i Vest og inviterte bergensere til å
ta bilde av jubileumsbyen. Fire delkonkurranser med ulike
tema og vinnere som fikk trykket opp sitt vinnerbilde på
postkort i 950 eksklusive eksemplarer. Bergen Sentrum AS
markedsførte konkurransen til byens befolkning.
En jury med ordfører Marte Mjøs Persen i spissen, knyttet
Jubileumsby-fotokonkurransen til Bergen kommune og
byjubileet. Over 3000 bergensere sendte inn bilder og
fotokonkurransen fikk flere store oppslag i media. Også
Jubileumsby-fotokonkurransen viste seg å være en aktivitet som tilpasset seg koronapandemien. Den engasjerte
tusenvis av bergensere, som på egenhånd utendørs, kunne
være med på en aktivitet gjennom hele jubileumsåret.
Å synliggjøre amatørkulturen på denne måten har vært
verdifullt både med tanke på rekruttering og at man kan
vise frem sin aktivitet, selv om man ikke har repertoar eller
ressurser til å lage egne forestillinger. I koronaåret ble
Jubileumsscenen spesielt godt mottatt, fordi mange
aktører selv ikke kunne gjennomføre eller hadde avlyst,
egne arrangementer.

De fire vinnerbildene fra Jubileumsby-fotokonkurransen med tema: Vår, Sommer, Typisk Bergen og Regnbyen.

FREDAGBREVET 6. NOVEMBER 2020
- Nei, ingen i Frivillighetsregisteret kan søke på disse pengene, sa Kulturrådet bastant første gang Amatørkulturrådet
tok kontakt. Da ringte Amatørkulturrådet til Kulturdepartementet.

Amatørkulturguider
Amatørkulturrådet har i samarbeid med Bergen kommune
gitt ut tre informasjonsbrosjyrer med tips og råd knyttet til
utfordringer innen det frivillige- og amatørbaserte kulturfeltet. Folderne er på 12 sider i A5-format, og kan lastes
ned gratis som PDF. Amatørkulturguidene har følgende tema:
• Rekruttering
• Søknadsskriving
• Arrangement – planlegging og gjennomføring.

Sjangeren kulturhistorie har over 50 medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet og fellesprosjektet Bydelene forteller skulle ha byjubileet og Bergens historie som bakteppe
for en rekke arrangementer i 2020. De fleste aktivitetene
ble avlyst, mens noen få fant digitale løsninger. Bydelene
forteller videreføres i 2021 med mål om å få til felles
markedsføring av kulturhistorielagenes arrangementer og
innføring av digitale løsninger for å nå ut til nye målgrupper.

I 2020 har to av guidene blitt oversatt til engelsk og en av
guidene foreligger også på arabisk. Det er planer om å lage
en ny guide med tema Deltagelse og mangfold i 2021.

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.
I 2020 ble det arrangert fem Amatørkulturkvelder, som av
hensyn til redusert publikumskapasitet, også ble streamet
og gjort tilgengelig digitalt for medlemsorganisasjonene.
Amatørkulturkvelder har funnet sted på Klosteret Mat&Vin
(Nordnes Bydelshus) og i Bergenhus og Årstad Kulturkontors midlertidige lokaler i tidligere Statens Kunst- og
designhøgskolen i Bergen.
Utdrag fra Amatørkulturkveld-program 2020:
• Utdeling av årets kulturpriser i Bergenhus og
Årstad bydel.
• Presentasjon og invitasjon til å bli med på
Amatørkulturrådets Jubileumsby-prosjekter.
• Digitale erfaringer i amatørkulturen etter syv måneder
med koronapandemi.
• Paneldebatt om innvandrere og amatørkultur.
• Kulturbyråd Katrine Nødtvedt orienterte på tre
Amatørkulturkvelder om korona-situasjonen for
amatørkulturen.
• Bergen kommune om nye og justerte tilskuddsordninger for 2020 og ekstraordinære korona-tilskuddsordninger.
• Paneldebatt om hvordan få fart på amatørkulturen
etter koronapandemien.
På hver Amatørkulturkveld er det også to-tre underholdningsinnslag og presentasjon av medlemsorganisasjonene.

FREDAGBREVET 4. DESEMBER 2020
Utendørs julemarked, men under tak, og dermed plass til 200 publikummere, var løsningen for å kunne sette opp
Jubileumsscenen 12 ganger på tampen av Bergen bys 950 års jubileum.

Tusen takk til amatørkulturen!
Jubileumsåret Bergen 950 år i 2020
ble ikke helt slik vi hadde tenkt oss,
men jeg er likevel imponert over
at mange i amatørkulturen, på tross
av koronapandemien, satte sitt preg
på byjubileet og gledet mange
bergensere.

– Katrine Nødtvedt
Byråd for kultur, mangfold og likestilling.

