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Amatørkulturen gikk inn i koronatiden med rundt

1 av 5 kan vær
nye interesserte: Nylig hadde Haukås skolemusikk sommerkonsert, en
av få konserter det siste året. 
Foto: Åshild Kalvøy / Haukås skolemusikk

Organisasjonene i
amatørkulturen frykter massivt medlemsfall og planlegger
store rekrutteringsrunder til høsten.
Marie Skarpaas Karlsen
marie@ba.no

Johnny Rogne, leder for Fyllingsdalskoret, ser tilbake på et
år med mange digitale sangøvinger. Den siste tiden har de
hatt øvinger fysisk, ti og ti personer maks.
– Det har vært veldig stillstand det siste året, og nesten
umulig å få gjennomført noe på
ordentlig vis. Nå har det blitt
sånn at vi lader opp til høsten.
Koret teller 70 medlemmer,
og Rogne forteller at de har jobbet hardt for å holde på medlemmene. Noen har valgt å ta ut
permisjon fra koret, men de
frykter nå at de i løpet av pandemien har og vil miste 20 prosent av koristene.
– Det handler ikke om at man
ikke trives, men at man finner
andre ting å gjøre. Det blir en
utfordring å rekruttere nye
medlemmer.
Til høsten har Fyllingsdalskoret planer om en større rekrutteringskampanje.

– Stor bekymring
Bergen kommune og Amatørkulturrådet anslår at rundt 1112% voksne bergensere driver
med amatørkultur. Det tilsvarer drøye 30.000 bergensere.
Gjennom pandemien har flere
av organisasjonene opplevd å
miste medlemmer. For noen

har det ikke vært merkbart,
men for andre går det utover
økonomi og fremtidsutsikter.
I en undersøkelse gjort av
Amatørkulturrådet
kommer
det frem at syv prosent vet eller
tror at over 20 prosent av medlemmene kommer til å slutte
som følge av pandemien. 10
prosent mener mellom 10 og 20
prosent.
Også det økonomi blir tatt
med som en utfordring.
– Det er mange som har behov for økonomisk støtte når
de skal kjøre i gang igjen. Det er
fremdeles stor bekymring for
hvor lenge dette vil vare. Mange er redd for at avstandsreglene skal henge ved, som skaper
utfordringer i lokalene de normalt sett er i. Her må kommunen på banen, sier daglig leder i
Amatørkulturrådet, Geir Elling
Eikenes.

Har mistet nesten 90
Bergen Beat Club talte rundt
290 medlemmer da pandemien. Nå har de litt over 200 medlemmer.
– Vi tror ikke at de medlemmene kommer tilbake av seg
selv. Så vi må gjøre en skikkelig
innsats for å få rekruttert dem
og nye til klubben, forteller Willy Berg Larsen, klubbleder og
arrangementsansvarlig i Bergen Beat Club.
Klubben har vært et underskuddsforetak det siste året:
– Dette har tært voldsomt på
de oppsparte midlene våre. Nå
prøver vi oss på litt arrangementer og planlegger for fremtiden. Det er mest optimisme
hos oss, og lite pessimisme.
Også Åshild Kalvøy, leder for
Haukås skolemusikk, frykter at

Et fåtall: Fyllingsdalskoret har den siste tiden hatt korøvinger med ti personer. De gleder seg alle til å være samlet igjen.
de har mistet 20 prosent av musikantene.

15 interesserte
– Det har vært et tungt år. Ungene har øvd og sett frem til ting,
men så har det meste blitt av-

lyst. Det går utover motivasjonen. Det er helt klart at usikkerheten har påvirket oss.
Korpset har mer eller mindre
vært i drift hele veien, med digitale øvinger eller øvinger i kohorter.

– Vi har holdt det i gang for å
ikke miste medlemmer, forteller hun
Nylig hadde de konsert, og
etter den sto det 15 navn på listen over interesserte.
– Det er lovende! Så får vi se

Bokmarkedet økte i koronafjoråret
Totalmarkedet for boksalg økte
med ni prosent i koronafjoråret, viser bransjestatistikken
til Forleggerforeningen.
Ifølge statistikken, som tar for seg
omsetningen i bransjen fordelt på
ulike sjangre, formater og
salgskanaler, er det salget av
lydbøker, e-bøker og sakprosa som

øker. Papirboksalget, særlig i
pocketformat, opplevde nedgang.
Strømming av lydbøker, som hadde
stor vekst i 2019, fortsetter å øke.
Antall rapporterte lyttinger fra
Fabel og Storytel var på 6,6
millioner i 2020, en økning på 26
prosent fra året før. Forlagenes
omsetning fra strømming av

Ned og opp:

Norsk skjønnlitteratur opplever
salgsnedgang.
Bokhandlene
opplevde en betydelig økning
i salget av spill
og puslespill i
koronafjoråret.

lydbøker øker med 30 prosent, noe
som gir en beregnet utsalgspris på
388 millioner kroner. Samtidig
reduseres omsetningen fra salg av
pocketbøker kraftig, skriver
Forleggerforeningen.
For dem som er glad i papirbøker,
kan det meldes at det er store
variasjoner fra sjanger til sjanger.
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30.000 bergensere

re borte
Kunstneren: Utstillingsaktuelle Erik Hovland og maleriene som skal
vises på USF Verftet i juni. 
FOTO: Privat

Malte faren: – Han
var dritflau, tror jeg
Det var ubehagelig for
begge. Nå kommer bildet
på utstilling.
Ivar Bruvik Sætre
Firda

– Faren min er på mange måter min nærmeste venn, sier
han.
Erik Hovland (38) bor i en
hvit villa i Dale i Fjaler,
sammen med konen og to
barn. I over 20 år han laget
kunst ved siden av vanlig
jobb.
Nylig malte han far sin, Roald Hovland. Det endte i flere
bilder.
Sammen med et selvportrett, noen fotografier og et
bilde av sønnen sin, skal de
stilles ut på USF Verftet i Bergen i 11. til 20. juni.
Utstillingen har han døpt
«Pappi».

Ubehag
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hvor mange som får lov av foreldrene sine, sier Kalvøy.
Kulturbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) forteller at resultatene er interessante.
– Det er fortsatt mye usikkerhet, som er forståelig. Motiva-

sjon og ildsjeler er det viktigste
vi har i kulturlivet, og det er det
vi ikke kan miste.
Nødtvedt og kommunen har
hatt en dialog med organisasjonene i amatørkulturen gjennom hele pandemien.

– Det er nok mange som har
gått litt i dvale, og mange har
mistet medlemmer. Noe som er
positivt er at vi så langt kun har
hørt om et kor som er lagt ned.
Nå må vi tine opp amatørkulturen igjen.

Interessen for maling begynte
i 1998. Hovland så et maleri av
den engelske filosofen Francis
Bacon på det den gang unge
internett. Det ble bakgrunnsbildet på jobb-PC-en hans. Da
var malerfrøet sådd. Siden har
han malt i perioder. Han har
stilt ut kunst sammen med
andre kunstnere før, men dette blir første såkalte separatutstilling. Det vil si at Hovland
er eneste kunstner involvert.
Først gikk det i politiske maleri, men Hovland synes ikke
han fikk det til.
– Jeg vet ikke hvordan en
skal uttrykke noe om samfunnet. Det må være personlig.
Du må risikere noe personlig,

for at kunsten skal være verdt
noe.
Ideen om å male faren kom i
starten av pandemien. Hovland satt med et blankt lerret
som skulle males, og visste
ikke hva han skulle male. Så
kom faren på besøk. Erik spurte om han fikk male faren. Faren sa ja.
– Det skjedde helt naturlig.
Hovland tok bilde av faren,
og malte etter det, så faren
skulle slippe å sitte i timevis.

Flauhet
Forholdet til faren skildrer
Hovland som veldig bra.
– Jeg føler at han er en 40 år
eldre versjon av meg selv. Det
er ekstremt komplekst å sitte
og se på han, egentlig. Når jeg
ser på hendene hans, ser jeg
mine egne hender.
– Hvordan reagerte han på
at du ville male han?
– Han var dritflau over det,
tror jeg. Det var jeg også. Hele
greien er ekstremt ubehagelig. På mange måter angrer jeg
på hele driten.
Vi får tro at ordene ble sagt
over telefonen med glimt i
øyet.
Han har ingen ambisjoner
om å tjene penger på kunsten.
Hovland bodde i England i
tolv år tidligere. Der tok han
en bachelor i skulptur på
«Wimbledon College of art» og
en master i «Fine Art» ved skolen «Central Saint Martins» i
London.
– Jeg har holdt på med kunst
i 15 år, og har aldri tjent noe på
det. Jeg har aldri prøvd å tjene
noe på det heller. Jeg blir nesten flau hvis noen vil kjøpe
noe.

