
Amatørkulturrådet i Bergen har 385 
medlemsorganisasjoner innen et stort 
spekter og mangfold amatørkulturaktivitet.
Våre medlemmer representerer tusenvis 
av engasjerte amatørkulturutøvere som 
under vår paraply gjør Bergen til Norges 
mest mangfoldige og aktive amatørkulturby.
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Amatørkulturrådets økonomi er styrket i løpet av året, 
men er avhengig av prosjekttilskudd og styret vil arbeide 
for økte tilskudd i 2022. Styret mener at forutsetningene 
for fortsatt drift er til stede, 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. Koronapandemien har i perioder ført til at 
daglig leder har hatt hjemmekontor. Det har ikke vært 
lengre sykefravær eller skjedd skader eller ulykker.

Inntekter 2021: 1 239 013,-
Utgifter 2021: 1 161 396,-
Overskudd 2021:  77 593,-
Egenkapital 31.12.2021: 569 499,-

FREDAGBREVET 1. OKTOBER 2021
Vi har brukt koronatiden til flere mer «administrative» ting i koret. Nye nettsider blant annet, og det er viktig med 
tanke på rekruttering. Fortelle hvem vi er, hva vi synger og hvem som kan bli medlem.

Styret  
                  
Styret for 2021 ble valgt av medlemmene på årsmøte 26. april 2021 og har bestått av:

•  Leder: Morten Dahl Sebjørnsen – Nordnesguttenes forening

• Nestleder: Marit Bratten – Fana og Ytrebygda Kulturråd

• Styremedlem: Berit Faaberg – Bergen Beat Club

• Styremedlem: Emil Matthiesen – Sydneshalvøyen Kulturhistoriske lag

• Styremedlem: Otilie Brubæk Stokseth – Mørkerommet Fotoklubb

• Vara: Chris Jørgen Rødland – Fyllingsdalen Kulturråd

• Vara: Sarah Jobarteh  – Den Gambiske Forening

Det har vært avholdt 7 styremøter og 1 arbeidsmøte, 
i tillegg til årsmøtet. Det er behandlet 54 saker. 
Flere av styremøtene har vært gjennomført digitalt.

Amatørkulturrådet i Bergen          
                                                                              
Amatørkulturrådet i Bergen (org.nr 982 876 298) 
ble opprettet i 2008 og 2021 har vært 14. 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 2021/2022 
hadde Amatørkulturrådet 385 medlemsorganisasjoner 
innen et bredt spekter amatørkulturaktivitet. Disse 
representerer igjen 28.000* enkeltmedlemmer. 

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



FREDAGBREVET 29. OKTOBER 2021
I år ble 500.000 kroner omdisponert fra Lokal kulturaktivitet og en ytterligere omdisponering til neste år, er vi ikke 
fornøyd med, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.

Amatørkulturåret 2021

Amatørkulturrådets handlingsplan oppdateres årlig av 
styret og presenteres for årsmøtet. Handlingsplanen for 
2021 ble utarbeidet med bakgrunn i koronapandemien 
som hadde preget store deler av 2020. Igjen var 
det nødvendig for Amatørkulturrådet å kartlegge 
konsekvensene for amatørkulturen, informere og 
inspirere medlemsorganisasjonene til å opprettholde 
aktivitet og påvirke myndighetene til å legge til rette 
for amatørkulturen. Det var optimisme sommeren 2021 
og forventning om at pandemien skulle avta i takt med 
økt vaksinering av befolkningen.

Høsten 2021 så amatørkulturen frem til en etterlengtet 
oppstart av aktiviteter og arrangementer fra 
høstsemesteret. Slik ble det ikke, selv om det var kortere 
perioder gjennom høsten med muligheter for å møtes, 
øve og gjennomføre arrangementer. 

Publikumsbegrensinger og antallsbegrensinger 
innendørs første til at flere hundre amatørkultur-
arrangementer ble avlyst. Stadig nye regler skapte stor 
usikkerhet, og behov for å kunne søke kompensasjon 
og stimuleringsmidler.  

Amatørkulturrådet var i tett dialog med medlemsor-
ganisasjonene og gjennomførte undersøkelser knyttet 
til 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 drøftet på Amatørkulturkvelder og i digitale møter 
med medlemsorganisasjonene.

For det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet var det 
lange perioder med antallsbegrensinger som hadde 
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størst negativ effekt. Omikron-varianten satte også 
en effektiv stopper for amatørkulturen som planla 
arrangementer- og aktivitet på slutten av 2021. Spesielt 
julekonsertene i november og desember ble rammet.  

Det er vanskelig å anslå hvor «hardt» koronapandemien 
har rammet det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet. 
Mange har vært kreative gjennom hele pandemien og 
funnet løsninger for å kunne møtes i mindre grupper. 
Det er først og fremt publikumsarrangementer 
som har vært satt på vent. Likevel har en betydelig 
andel lag og foreninger hatt lange pauser fra 
aktivitet. Amatørkulturrådets undersøkelser hos 
medlemsorganisasjonene viser at opp mot 40% av 
medlemmene har holdt seg helt er delvis borte fra sin 
amatørkulturaktivitet, selv om det har vært mulig å delta 
ut fra gjeldende smittevernregler. 

Ved inngangen til 2022 er det knyttet usikkerhet til i 
hvor stor grad amatørkulturorganisasjoner har mistet 
medlemmer etter snart to år med pandemi. Og hvor lang 
tid det vil ta å «hente tilbake» medlemmer og publikum.  
Frykt for at ildsjeler og andre ressurspersoner skal gi 
seg, er også en bekymring hos mange organisasjoner. 
    
På tross av koronapandemien, fikk Amatørkulturrådet 
gjennomført flere prosjekter i 2021. Bergen kommune 
vedtok i februar en 10-års plan for økt mangfold- og 
deltakelse i kunst- og kulturlivet. Amatørkulturrådet 
fulgte opp planen med å invitere til Amatørkulturkvelder 
med tema knyttet til hvordan man kan få til større 
mangfold blant medlemmene og økt deltagelse i 
aktivitet og på arrangementer.

Parksøndager på Gamle Bergen Museum ble 
gjennomført fem ganger og ga mange lag, foreninger 
og organisasjoner en etterlengtet mulighet til å 
opptre for 200 publikummere fra utendørsscenen. Det 
vises til omtale av Mangfoldscenen i årsrapporten. 
Det ble også mulig å gjennomføre fire fysiske 
Amatørkulturkvelder i 2021, der noen også ble filmet 
og gjort tilgjengelig digitalt i ettertid. I hele desember 
ble det satt på scene på Julemarkedet på Nordnes som 
kunne by på underholdning fra Amatørkulturrådets 
medlemsorganisasjoner.  

Amatørkulturrådet fikk 16 nye medlemsorganisasjoner i 
2021. Tre av disse er nystartet under koronapandemien. 
Det er litt færre enn målsetningen, men 

koronapandemien har selvsagt vært til hinder for 
nyetableringer av frivillige kulturorganisasjoner.

Styret mener at Amatørkulturrådet har fulgt opp 
handlingsplanen på en god måte i 2021, Flere av tiltakene 
har tatt hensyn til koronapandemiens begrensinger på 
amatørkulturaktivitet. Likevel har det også vært nye 
positive erfaringer hos medlemsorganisasjonen knyttet 
til organisasjonsutvikling, nye allianser og kreativitet i et 
utfordrende år med koronapandemi. 

 
Amatørkulturråd i Vestland fylke

Amatørkulturrådet i Bergen avsluttet 1. november 
prosjektet Regionale Amatørkulturråd. Prosjektet 
har mottatt tilskudd fra Vestland fylke (Kulturelt 
utviklingsprogram) og på ulike måter inspirert 
kommuner og det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet 
til å etablere amatørkulturråd/kulturråd.



«Alle» trodde at årets 17. mai feiring i Bergen var avlyst på grunn av pandemien. Men utover nasjonaldagen poppet mange av Amatørkul-
turrådets medlemsorganisasjoner opp med sang, musikk og dans i sentrum. Her er den latviske folkedansgruppen Perkonkalns på Ole Bulls 
Plass.

Årsrapport 2021

FREDAGBREVET 12. NOVEMBER 2021
Onsdag var Amatørkulturrådet i Gamle rådhus og ga innspill til neste års kulturbudsjett. Politikerne i utvalg for 
finans, kultur og næring fikk blant annet servert gode argumenter for å satse på økt bemanning i kulturhusene 
og styrke tilskuddsordningen lokal kulturaktivitet.



Totalmarkedet for boksalg økte 
med ni prosent i koronafjor-
året, 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 

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.

Bokmarkedet økte i koronafjoråret Ned og opp: 
Norsk skjønnlit-
teratur opplever 
salgsnedgang. 
Bokhandlene 
opplevde en be-
tydelig økning 
i salget av spill 
og puslespill i 
koronafjoråret. 
 Foto: NtB

Det var ubehagelig for 
begge. Nå kommer bildet 
på utstilling.

Ivar BruvIk Sætre
Firda

– Faren min er på mange må-
ter 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, Ro-
ald Hovland. Det endte i flere 
bilder.

Sammen med et selvpor-
trett, noen fotografier og et 
bilde av sønnen sin, skal de 
stilles ut på USF Verftet i Ber-
gen i 11. til 20. juni.

Utstillingen har han døpt 
«Pappi».

Ubehag
Interessen for maling begynte 
i 1998. Hovland så et maleri av 
den engelske filosofen Francis 
Bacon på det den gang unge 
internett. Det ble bakgrunns-
bildet 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 det-
te blir første såkalte separat-
utstilling. Det vil si at Hovland 
er eneste kunstner involvert.

Først gikk det i politiske ma-
leri, men Hovland synes ikke 
han fikk det til.

– Jeg vet ikke hvordan en 
skal uttrykke noe om samfun-
net. 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. Hov-
land satt med et blankt lerret 
som skulle males, og visste 
ikke hva han skulle male. Så 
kom faren på besøk. Erik spur-
te om han fikk male faren. Fa-
ren 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 ubehage-
lig. 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 sko-
len «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 nes-
ten flau hvis noen vil kjøpe 
noe.

Malte faren: – Han 
var dritflau, tror jeg

KuNstNereN: Utstillingsaktuelle Erik Hovland og maleriene som skal 
vises på USF Verftet i juni.  Foto: Privat

et fåtall: Fyllingsdalskoret har den siste tiden hatt korøvinger med ti personer. De gleder seg alle til å være samlet igjen. Foto: Privat

 � Amatørkulturen gikk inn i koronatiden med rundt 30.000 bergensere

1 av 5 kan være borte

hvor mange som får lov av for-
eldrene sine, sier Kalvøy.

Kulturbyråd Katrine Nødt-
vedt (MDG) forteller at resulta-
tene er interessante.

– Det er fortsatt mye usikker-
het, 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 organisasjo-
nene i amatørkulturen gjen-
nom 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 amatørkultu-
ren igjen.

pulsen
Telefon: 55 23 50 00 e-post: pulsen@ba.no

Et fåtall: Fyllingsdalskoret har den siste tiden hatt korøvinger med ti personer. De gleder seg alle til å være samlet igjen. FOTO: PRIVAT

nyE intErEssErtE: Nylig hadde Haukås skolemusikk sommerkonsert, en 
av få konserter det siste året.  FOTO: ÅshIld KAlVøy / hAuKÅs sKOlemusIKK

Organisasjonene i 
amatørkulturen fryk-
ter massivt medlems-
fall og planlegger 
store rekrutterings-
runder til høsten.

Marie SkarpaaS karlSen
marie@ba.no

Johnny Rogne, leder for Fyl-
lingsdalskoret, ser tilbake på et 
år med mange digitale sangø-
vinger. Den siste tiden har de 
hatt øvinger fysisk, ti og ti per-
soner maks.

– Det har vært veldig still-
stand 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 job-
bet hardt for å holde på med-
lemmene. Noen har valgt å ta ut 
permisjon fra koret, men de 
frykter nå at de i løpet av pan-
demien har og vil miste 20 pro-
sent 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 Fyllingsdal-
skoret planer om en større re-
krutteringskampanje.

– Stor bekymring
Bergen kommune og Amatør-
kulturrådet anslår at rundt 11-
12% voksne bergensere driver 
med amatørkultur. Det tilsva-
rer 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 med-
lemmene 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 be-
hov for økonomisk støtte når 
de skal kjøre i gang igjen. Det er 
fremdeles stor bekymring for 
hvor lenge dette vil vare. Man-
ge er redd for at avstandsregle-
ne skal henge ved, som skaper 
utfordringer i lokalene de nor-
malt sett er i. Her må kommu-
nen på banen, sier daglig leder i 
Amatørkulturrådet, Geir Elling 
Eikenes.

Har mistet nesten 90
Bergen Beat Club talte rundt 
290 medlemmer da pandemi-
en. Nå har de litt over 200 med-
lemmer.

– Vi tror ikke at de medlem-
mene kommer tilbake av seg 
selv. Så vi må gjøre en skikkelig 
innsats for å få rekruttert dem 
og nye til klubben, forteller Wil-
ly Berg Larsen, klubbleder og 
arrangementsansvarlig i Ber-
gen Beat Club.

Klubben har vært et under-
skuddsforetak det siste året:

– Dette har tært voldsomt på 
de oppsparte midlene våre. Nå 
prøver vi oss på litt arrange-
menter og planlegger for frem-
tiden. Det er mest optimisme 
hos oss, og lite pessimisme.

Også Åshild Kalvøy, leder for 
Haukås skolemusikk, frykter at 

 � Amatørkulturen gikk inn i koronatiden med rundt 30.000 bergensere

1 av 5 kan være borte

de har mistet 20 prosent av mu-
sikantene.

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

lyst. Det går utover motivasjo-
nen. Det er helt klart at usikker-
heten har påvirket oss.

Korpset har mer eller mindre 
vært i drift hele veien, med di-
gitale øvinger eller øvinger i ko-
horter.

– Vi har holdt det i gang for å 
ikke miste medlemmer, fortel-
ler hun

Nylig hadde de konsert, og 
etter den sto det 15 navn på lis-
ten over interesserte.

– Det er lovende! Så får vi se 

FREDAGBREVET 5. NOVEMBER 2021
Jeg vet om amatørkultur-organisasjoner som i etterkant av et arrangement, har fått krav om å betale tonoavgift, 
fordi man har spilt eller brukt musikk som andre har rettigheter til. Det kan være kjedelig å få en regning man 
ikke har budsjettert med.
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med ni prosent i koronafjor-
året, 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 

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.

Bokmarkedet økte i koronafjoråret Ned og opp: 
Norsk skjønnlit-
teratur opplever 
salgsnedgang. 
Bokhandlene 
opplevde en be-
tydelig økning 
i salget av spill 
og puslespill i 
koronafjoråret. 
 Foto: NtB

Det var ubehagelig for 
begge. Nå kommer bildet 
på utstilling.

Ivar BruvIk Sætre
Firda

– Faren min er på mange må-
ter 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, Ro-
ald Hovland. Det endte i flere 
bilder.

Sammen med et selvpor-
trett, noen fotografier og et 
bilde av sønnen sin, skal de 
stilles ut på USF Verftet i Ber-
gen i 11. til 20. juni.

Utstillingen har han døpt 
«Pappi».

Ubehag
Interessen for maling begynte 
i 1998. Hovland så et maleri av 
den engelske filosofen Francis 
Bacon på det den gang unge 
internett. Det ble bakgrunns-
bildet 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 det-
te blir første såkalte separat-
utstilling. Det vil si at Hovland 
er eneste kunstner involvert.

Først gikk det i politiske ma-
leri, men Hovland synes ikke 
han fikk det til.

– Jeg vet ikke hvordan en 
skal uttrykke noe om samfun-
net. 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. Hov-
land satt med et blankt lerret 
som skulle males, og visste 
ikke hva han skulle male. Så 
kom faren på besøk. Erik spur-
te om han fikk male faren. Fa-
ren 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 ubehage-
lig. 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 sko-
len «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 nes-
ten flau hvis noen vil kjøpe 
noe.

Malte faren: – Han 
var dritflau, tror jeg

KuNstNereN: Utstillingsaktuelle Erik Hovland og maleriene som skal 
vises på USF Verftet i juni.  Foto: Privat

et fåtall: Fyllingsdalskoret har den siste tiden hatt korøvinger med ti personer. De gleder seg alle til å være samlet igjen. Foto: Privat

 � Amatørkulturen gikk inn i koronatiden med rundt 30.000 bergensere

1 av 5 kan være borte

hvor mange som får lov av for-
eldrene sine, sier Kalvøy.

Kulturbyråd Katrine Nødt-
vedt (MDG) forteller at resulta-
tene er interessante.

– Det er fortsatt mye usikker-
het, 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 organisasjo-
nene i amatørkulturen gjen-
nom 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 amatørkultu-
ren igjen.

Koronapandemien 2021 

Koronapandemien har preget amatørkulturen i hele 2021. En svært 
etterlengtet gjenåpning fikk en brå slutt når året ble avsluttet med syv ukers 
nedstenging av amatørkulturaktivitet for voksne. 
Det er særlig to forhold som har hindret amatørkulturen å være aktiv i 2021: 
Antallsbegrensinger innendørs og at mange enkeltmedlemmer ikke har 
ønsket å delta på aktivitet, selv om det i korte perioder har vært åpnet opp 
for at flere kan samles. 

Amatørkulturrådet gjennomførte den tredje korona-undersøkelsen våren 
2021. Her kom det frem at 6 av 10 medlemsorganisasjoner mener det vil 
være til stor hjelp dersom de kan få tilgang på et stort lokale for å kunne ha 
øvinger, møter og arrangementer. (Plass til å kunne holde avstandsregler på 
1-2 meter mellom hver person.) Sammen med Norges Korforbund, Norges 
Musikkorps Forbund og Vestland Musikkråd ble det arbeidet sammen med 
Bergen kommune om å finne frem til store lokaler. Kultursalene i Fana- og 
Åsane Kulturhus ble mye brukt. Amatørkulturrådet samarbeidet også med 
Bergen Kirkelige Fellesråd om å tilby byens kirker som midlertidige store 
lokaler.

Koronaundersøkelsen viser at opp mot 40% av medlemmene ikke ønsker 
å vende tilbake før pandemien er over. Det er derfor en bekymring for om 
mange har, eller vil slutte, med amatørkulturaktivitet. Det er likevel positivt 
at ingen medlemsorganisasjoner kan bekrefte at medlemmer har sluttet. 
57% svarte at de er bekymret for at de har mistet medlemmer i løpet av 
pandemien. Det er også en bekymring for den økonomiske situasjonen, 
da, mange har valgt å ikke sende ut medlemskontingent for 2020 og 2021. 
Amatørkulturrådets koronaundersøkelse fikk stor oppmerksomhet i media.

Når forhåpentligvis pandemien er over i 2022 er det Amatørkulturrådets 
strategi å tilrettelegge og gi motivasjon for at det frivillige- og amatørbaserte 
kulturlivet får en best mulig oppstart. Det må forventes at det vil ta tid før det 
tar seg opp med arrangementer og forestillinger, etter at alle restriksjoner 
er opphevet.



• Dans

• Annen musikk

• Korps/Orkester

• Folkedans- og musikk

• Kor

• Husflid

• Teater

Medlemmenes størrelse og ambisjoner varierer fra 
store organisasjoner med mange hundre medlemmer 
til små enheter med få amatørkulturutøvere. Mange 
medlemsorganisasjoner kjøper tjenester fra det 
profesjonelle kulturlivet. Særlig gjelder dette 
instruksjon.

Medlemmer

 Ved årsskiftet 2021/22 hadde Amatørkulturrådet 
385 medlemsorganisasjoner innen et bredt 
spekter amatørkulturaktivitet. Medlemmene er 
inndelt i 13 sjangre:

Nye medlemsorganisasjoner 
2021

• Fortellerstrædet
• Gestapomuseet
• Kom og dans
• Bergen før i tiden
• Fyllingsdalen Viseklubb
• Løvstakkens Jægerkorps
• Bod 13 Historie Bergen
• Historia
• Bergen Hornorkester
• Latin Moon
• Vrangstrupene
• Djerv wushu
• Bharathalaya danseskole
• Lyderhorn skolebrass
• Arna Kulturråd
• Åsane Seniorteater

Amatørkulturrådet fikk 16 nye 
medlemsorganisasjoner i 2021. Det er litt færre 
enn målsetningen. Koronapandemien har vært 
til hinder for nyetableringer med bare tre nye 
medlemsorganisasjoner som startet opp i 2021. 

Fredagsbrevet

De ukentlige nyhetsbrevene på epost (Fredagsbrevet 
fra Amatørkulturrådet) inneholder informasjon til og 
fra amatørkulturfeltet og er den viktigste kommunikas-
jons-plattformen 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 1300 abonnementer.

Utstyrsbanken     

I 2021 har det vært 31 utlån av Amatørkulturrådets 
lyd- og lysutstyr (34 utlån i 2020). Nedgangen forklares 
med koronapandemien og redusert aktivitet og få 
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.

• Kulturhistorie

• Litteratur

• Foto, film og video

• Billedkunst

• Organisasjoner/Festivaler

• Annet

FREDAGBREVET 17. DESEMBER 2021
Nå er det mange medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet som er glade. I år får alle 100% igjen av det man 
betalte av moms i 2020. Det må vi takke den nye regjeringen for.



Økonomi, drift og tilskudd Prosjekter, arrangementer og 
presentasjoner 

Tilskudd fra Bergen Kommune utgjør den største og 
viktigste inntekten for Amatørkulturrådet i Bergen. For 
2021 ble det gitt driftsstøtte på kr. 516.000 og støtte til 
informasjon/markedsføring med kr. 526.000. I tillegg er 
det gitt prosjektstøtte til synliggjøring av Plan for økt 
mangfold og deltagelse i kunst- og kulturlivet. 

Vestland fylkeskommune har bidratt med prosjektmidler 
og i tillegg har Amatørkulturrådet inntekter fra 
Norsk Tippings grasrotandel, utleie av utstyr og 
momskompensasjon. Det er i 2021 også inntekter 
fra samarbeid med 17. mai komiteen og Julemarked 
på Nordnes. Enkelte prosjekttilskudd inntekt- og 
utgiftsføres over to regnskapsår. Amatørkulturrådet har 
ingen medlemskontingent.
  
Utgiftene i 2021 gjenspeiler at man drifter en 
paraplyorganisasjon med 1 fast ansatt. I 2021 
har Amatørkulturrådet engasjert en deltid 
prosjektmedarbeider og det har vært utbetalt mindre 
honorarer til amatørkultur-organisasjoner som har 
vært med på Julemarked på Nordnes og 17. mai. 
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 revisorkompetanse.

Pandemien preget store deler av 2021 og etter en 
etterlengtet gjenåpning i slutten av september ble 
samfunnet igjen nedstengt i midten av november. Det 
har vært slitsomt for alle i amatørkulturen og stadig 
forberede aktivitet og arrangementer – for så å avlyse 
eller utsette på ubestemt tid. 

Amatørkulturrådet har spesielt arbeidet med økt 
mangfold og deltagelse i 2021. Amatørkulturkvelder 
har hatt dette som tema og fjorårets Jubileumsscene 
(Bergen 950 år i 2020) ble redesignet og fikk navnet 
Mangfoldscenen. En rekke av Amatørkulturrådets 
medlemsorganisasjoner fikk anledning til å opptre på 
Mangfoldscenen på Parksøndager (Gamle Bergen 
Museum), Nygårdsparken, 17. mai og Julemarked på 
Nordnes. 

Amatørkulturrådets viktigste oppgave i 2021 ble 
som i 2020; å innhente løpende informasjon fra 
aktørene og formidle til myndighetene hvilke 
konsekvenser koronapandemien har fått for 
amatørkulturen. Som paraplyorganisasjon for 385 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 lansert 
kompensasjonsordninger, begrenset, åpnet opp eller 
ikke har «sett» konsekvenser for amatørkulturen knyttet 
til pandemien. 



Utdrag samarbeid, innspill og 
presentasjoner 2021

• Innspill til ny Skolebruksplan med vekt på at skolene 
har potensiale som arena for amatørkulturaktivitet. 
• Jury for utdeling av bydelsvise amatørkulturpriser.
• Presentasjon og innspill til Bergen Kommunes 
kulturbudsjett 2022 i utvalg finans, kultur og næring.
• Medlem i ressursgruppe for Bergen kommunes nye 
Frivillighetsplan..
• Presentasjon av Amatørkulturrådet for 
kulturadministrasjon og politikere i flere kommuner i 
Vestland Fylke. 
• Samarbeid med Bergen kommune om amatørkul-
turunderholdning på arrangementene «Gode måltider 
med naboene»
• Høringsinnspill om amatørkulturen til Bergen 
kommunes Kulturstrategi for eldre. 
• Høringsinnspill om amatørkulturen til Bergen 
kommunes Ungdomsplan. 
• Samarbeid med Bergen kommune om 
kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med 
utviklingshemming.
• Foredraget «Korona møter kultur – om utfordringer 
og utvikling i en uforutsigbar tid” på Bergen 
kommunes årlige kulturkonferanse.
• Samarbeid med Bergens Tidende om å kåre 
Bergens beste forening.
• Høringsinnspill til Bergen kommunes Plan for 
museer og frivillig kulturvern.
• Koordinator for amatørkultur-opptredener på 
Kulturnatten 10. september
• Medlem av 17. mai komiteen og ansvar for am-
atørkultur-underholdning på nasjonaldagsfeiringen.
• Møter med Bergen kommunes Team for 
Amatørkultur, Bydelskulturkontorene og enhet for 
kulturformidling og deltagelse. 
• Initiativtaker og leder av Gruppe for Ekserserhuset 
med formål om å arbeide med gjenreising og bruk av 
Ekserserhuset til frivillighet og amatørkultur. 
• Intervjuet alle de politiske partiene om 
amatørkulturpolitikk i forbindelse med Stortingsvalget.

FREDAGBREVET 27. AUGUST 2021
Vi meiner at det er på tide med eit løft for den kulturelle grunnmuren vår – det lokale kulturlivet. No er det på 
tide å satsa lokalt og bidra til at veksten i kulturmiddel vert brukt for å bidra til meir kultur nær folk i heile Noreg.

Amatørkulturrådets Hederspris

- Har Amatørkulturrådet en Hederspris til 
den fantastiske amatørkulturen i Bergen?

Spørsmålet kom fra en medlemsorganisasjon på fjorårets 
årsmøte i Amatørkulturrådet. Da svaret var nei, gikk det 
bare noen dager før det kom en anonym pengegave 
med beskjed om å opprette Amatørkulturrådets 
Hederspris. 

Amatørkulturrådet oppnevnte en jury som valgte blant 
16 gode forslag og Amatørkulturrådets Hederspris ble 
delt ut for første gang på Amatørkulturkvelden 20. april. 
Hedersprisen gikk til Inge Olsen og juryen skrev:

«Vinneren har engasjert seg i kulturminnevern 
som har hatt stor betydning for mange aktører i 
amatørkulturen. Vinneren er også musiker og blir 
omtalt som den personen i Arne Musikkforening 
som fikser det aller meste både før, underveis 
og etter alle øvinger, konserter og alt annet som 
må til for å drive et av byens største og eldste 
musikkorps. De siste årene har han vært primus 
motor for en egen kulturdag i Ytre Arna. Hans 
motto er «vi må stille opp for hverandre, da kan 
Ytre Arna blomstre igjen!»



Bystyret vedtok i februar Plan for økt mangfold og deltagelse 
i kunst og kulturlivet. Amatørkulturrådet inviterte 
representanter fra ulike amatørkultrorganisasjoner for å 
diskutere ideer og tiltak til hvordan amatørkulturen kunne 
bli bedre på mangfold og deltagelse. Gruppen foreslo 
blant annet at Amatørkulturkvelder hadde mangfold 
og deltagelse som tema og presentere eksempler fra 
medlemsorganisasjonene. I juni og november ble det 
gjennomført fysiske Amatørkulturkvelder med godt 
besøk og program knyttet til mangfold og deltagelse.

Fjorårets Jubileumsscene i forbindelse med byjubileet 
Bergen 950 år ble redesignet til Mangfoldscenen i 
2021. Mangfoldscenen ble satt opp på Gamle Bergen, 

i Nygårdsparken og Julemarkedet på Nordnes. 
Scenen fremsto dekorert med bakteppe og en typisk 
forestilling varte en drøy time med konferansier og 
fem-seks opptredener fra medlemsorganisasjoner 
i Amatørkulturrådet. (Se bilder på baksiden av 
årsrapporten). 

Å synliggjøre den mangfoldige 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 2022 vil Amatørkulturrådet gi ut en 
Amatørkulturguide med tips og råd om mangfold. 

Mangfold og deltagelse i amatørkulturen

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 2021 ble det arrangert fem 
Amatørkulturkvelder, som av hensyn til redusert 
publikumskapasitet, også ble filmet og gjort 
tilgengelig digitalt for medlemsorganisasjonene. 
Amatørkulturkvelder har funnet sted på Klosteret 
Mat&Vin, Nordnes Bydelshus, Kulturhuset Danckert 
Krohn og det nye Kulturhuset Bergen i Vaskerelven.
 
På hver Amatørkulturkveld er det også to-tre 
underholdningsinnslag og presentasjon av 
medlemsorganisasjonene. Basert på gode 
tilbakemeldinger, prioriterer Amatørkulturrådet å 
arrangere Amatørkulturkvelder også i 2022. 

Amatørkulturkveder 



Utendørs ble løsningen!
I 2021 herjet koronapandemien 
og det var stort sett ikke mulig å 
invitere publikum til arrangementer. 
Løsningen ble å trekke utendørs 
for å øve og møte publikum. 
Amatørkulturrådets Mangfoldscene 
gledet mange i friluftsamfiet på 
Gamle Bergen, Julemarkedet 
på Nordnes og på Parkdag i 
Nygårdsparken. På nasjonaldagen 
poppet det overraskende opp 
amatørkulturopptredener «over alt» 
i sentrum.


