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2010/00056 Turne med Terem Quartet og Forsvarets 
 Musikkorps Nord-Norge 
Videreføring av samarbeidet mellom Terem Quartet St Petersburg og Forsvarets Musikkorps Nord-
Norge, etter suksessen på Festspillene i Nord-Norge i juni 2009. Turne med oppstart i St. Petersburgs 
Grand Philharmonic Hall. 
Basert på et konkret forslag fra Terem Quartet og deres management i St. Petersburg, er det 
gjennomført møter mellom FMKN og Festspillene i Nord-Norge. Festspillene i Nord-Norge har også 
besøkt Terem i St. Petersburg og drøftet samarbeidet. På den bakgrunn bakgrunn  er det opprettet en 
produksjonsplan og et budsjett for en turné med Terem Quartet og Forsvarets Musikkorps Nord-Norge 
fra den russiske kulturhovedstaden St. Petersburg og videre til Petrozavodsk, Murmansk og 
Hammerfest i september 2010. Festspillene i Nord‐Norge er en stor aktør i nordområene, og oppfatter 
det som viktig å følge 
opp de signaler om økt samarbeid som ligger i den nye norsk-russiske kulturavtalen. De mener at det 
å skape nye kunstneriske formater med utgangspunkt i det vi har av gode 
utøvere i begge land, er rett vei å gå. Ikke minst når vi ser at det kan gi publikum både i Russland og 
Norge konsertopplevelser litt på siden av det som er hverdagskost. 
 
Startdato:  01.09.2010 
Sluttdato:  30.09.2010 
Prosjekteier:  Festspillene i Nord-Norge 
Kontaktperson:  Anders Eriksson 



Addresse:  Postboks 294 
Postnummer:  9483 
Poststed:  HARSTAD 
Fax:  77067363 
E-post:  anders@festspillnn.no 
Prosjektdeltaker(e):  Terem Quartet, St. Petersburg, Forsvarets 
 Musikkorps Nord-Norge 
Totalt budsjett:  1085000 NOK 
Midler fra BarentsKult:  360000 NOK 
 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  
 
2010/00059 Den skapende nordalliansen 
Samle kunstnere fra Nord-Russland og Lofoten med erfaring i undervisning innen kunst/kultur for å 
diskutere hvordan kunstnerskapet best kan brukes i undervisningssituasjonen. 
Kunstkvarteret  Lofoten samarbeider for tiden med kunstnere fra Arkhangelsk- og Komiregionene i et 
utvekslingsprogram, hvor vi inviterer ei gruppe billedkunstnere til Lofoten. De aktuelle kunstnerne har 
mye til felles når det gjelder arbeids- og levevilkår; de lever og jobber i distriktet, og underviser i kunst 
ved siden av å produsere egen kunst. Noen er lærere ved barnekunstskoler, kulturskoler eller ved 
kunstakademier, mens andre har ulike typer jobber ved siden av sitt kunstneriske virke. I februar 2008 
ble en av kunstnerne bak Kunstkvarteret -  Scott Thoe - invitert til å holde foredrag på 
Kulturkonferansen ”Culture re-Vision” i Arkhangelsk, hvor han snakket til kultursjefer og 
kulturinstitusjonsleder fra hele Nord-Russland om hvordan kunst kan bidra til styrking av distriktet, 
motvirke fraflytting og til og med stimulere til tilflytting. Følgende sommer deltok han  på et symposium 
og vandrende utstilling med 18 russiske billedkunstnere med flere foredrag og en gruppe-utstilling i 
Karyazhma. I to uker jobbet kunstnerne sammen og utvekslet ideer om kunst og kunstpedagogikk. I år 
vil Kunstkvarteret på Vestvågøy være vert for et lignende symposium i Lofoten fra 8. til 22.august, som 
vi har kalt ”Seaposium.”  Planen er å samle noen av de samme aktørene fra programmet i Russland, 
pluss 4 kunstnere fra andre land til Lofoten, slik at Lofotkunstnere kan veksle erfaringer med de 
besøkende kunstnerne. Under oppholdet vil de også produsere bilder og jobbe mot en felles utstilling i 
Kunstkvarterets galleri og Galleri 2 i Stamsund. Vi vil invitere 11 russiske kunstnere, pluss 4 kunstnere 
fra andre land, som har deltatt i tidligere seminarer i Russland:  en fra Polen, en fra USA, en fra 
England og en fra Israel.  
 
Startdato:  08.08.2010 
Sluttdato:  22.08.2010 
Prosjekteier:  Kunstkvarteret Lofoten 
Kontaktperson:  Bjørn Kjensli 
Addresse:  Bekkefaret 23 
Postnummer:  8372 
Poststed:  GRAVDAL 
E-post:  bjorn.kjensli@nfk.no 
Prosjektdeltaker(e):  NGO “ Barents Centre,” Centre for Assistance 
 and Development of Education, Culture and 
 Sport in the Barents Region”, Kotlas 
 (Arkhangelsk oblast), Nordnorsk 
 kunstnersenter, Kotlas municipality 
Totalt budsjett:  170000 NOK 
Midler fra BarentsKult:  119000 NOK 
 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  
 
2010/00061 Moja på Tvoja 
De involverte i posjektet starter som de gamle pomorhandlerne med en reise fra NordNorge til 
Kvitsjøen. Med i skuta anno 2010 er byttevarene; dans, billedkunst og lydkunst, istedet for fisk som i 
1710. I Arkhangelsk møter de E. Zorina og andre russiske kunstnere A. Johansen har kontakt med. 
Formålet i disse møtene er å beskue „grenseoverganger‟ gråsoner der nye uttrykk og språk (som 
direkte gav form til‟ russenorsk‟/moja på tvoja) kan oppstå. Fra denne reisen skapes et „dokudrama‟ for 
scene på grensen mellom fiksjon og virkelighet, informasjon og forestilling. 
Liv Hanne Haugens beskrivelse av prosjekt: 
"Jeg ønsker å lage et ‟dokudrama‟, en fortelling for et lite scenerom, mellom fiksjon og virkelighet og 
med utspring fremover og bakover i tid. Kildematerialet vil bli hentet fra og skapt hovedsakelig av en 



reise til Kvitsjøen i Nord-Russland for de involverte kunstnerne i prosjektet. Ved siden av dette blir 
historien om pomorhandelen et viktig tema.  
Jeg ønsker å ta utgangspunkt i en forelesningsform med tydelige og sterke performative elementer. 
Lyd og bilder skapes av den Hammerfestbaserte billedkunstneren Arnold Johansen. Bildene hans 
flettes inn i historien og projiseres, så vel som eksisterer fysisk i rommet sammen med utøveren. 
Lydbildet skapes av komponist Charo Calvo som i hovedsak arbeider med elektronisk musikk og 
lydkollasjer. (Se vedlagt prosjektskisse av komponisten). Ved siden av dette blir den kjente 
sangerinnen Ekatarina Zorina en viktig samarbeidspartner fra den russiske siden. Den russiske 
danseren og koreografen Olga Zitluhina, bosatt i Riga blir også en aktør i forestillingen. Scenerommet 
blir lite og intimt; 3 meter dypt og 5 meter bredt. Installasjonskunstner Lawrence Malstaf vil stå for 
utformingen av scenebildet." 
Premiere for forestillingen vil være i Tromsø i desember 2010. Den er også tenkt vist i Russland.  
 
Startdato:  01.03.2010 
Sluttdato:  31.12.2010 
Prosjekteier:  Haugen Produksjoner 
Kontaktperson:  Liv Hanne Haugen 
Addresse:  Barduveien 29 
Postnummer:  9012 
Poststed:  TROMSØ 
E-post:  livhaha@scarlet.be 
Prosjektdeltaker(e):  Ekaterina Zorina, Arkhangelsk, 
 Landsdelscenen for dans i Nord-Norge, Jazz 
 Development Fund, Arkhangelsk 
Totalt budsjett:  686260 NOK 
Midler fra BarentsKult:  300000 NOK 
 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  
 
2010/00062 Barents-TIFF 2010: The end of St Petersburg 
Det overordna formål med dette prosjektet er å videreutvikle samarbeidet som ble etablert under TIFF 
2010 med stumfilmkonserten THE END OF ST PETERSBURG gjennom å sørge for digitalisering av 
filmen THE END OF ST PETERSBURG, en DVD-utgivelse av stumfilmen m/nyinnspilling av musikk 
av Barlindhaug, Omar og Shubin, og organisere en turné i Russland våren 2010.  
BARENTS-TIFF 2010: THE END OF ST PETERSBURG er en videreføring og sammenkobling av tre 
tidligere prosjekter støttet av BarentsKult: BarentsTIFF i 2008, Electron Hemisphere i 2009, og 
BarentsTIFF 2010. Som en del av prosjektet BarentsTIFF 2010 gikk elektronika-artister i 
Barentsregionen sammen, på bestilling fra TIFF, om å skape en stumfilmkonsert. TIFF valgte ut og 
anskaffet filmen, THE END OF ST PETERSBURG, en russisk klassiker, mens Victor Shubin, Nasra 
Omar og Gaute Barlindhaug komponerte musikken under en workshop under selve festivalen. 
Produksjonen ble både en kunstnerisk og publikumsmessig suksess. Konserten var utsolgt, og det var 
veldig gode tilbakemeldinger fra publikummet og kritikere. TIFF ønsker at flere skal få oppleve dette. 
Dette prosjektet går ut på å sørge for at den 35mm kopien av filmen blir digitalisert, at den 
nykomponerte musikken som ble presentert på TIFF 2010 blir spilt inn, at det blir laget en dvd som 
kan legges ut for salg. Dette fungerer både som en dokumentasjon av prosjektet og som et ledd i 
formidlingen. I tillegg ønsker TIFF at prosjektet skal kunne oppleves live av et publikum i Nordvest 
Russland. Digitalisering av filmen er en forutsetning for å kunne gjøre dette, fordi konserten må spilles 
på steder som ikke kan vise arkivfilm. TIFF bygger videre på en modell som ble prøvd ut i 2009 med 
filmen MOREN, også støtte at av BarentsKult. De tar sikte på å legge til en konsert i Murmansk - i 
tillegg til Arkhangelsk og Petrozavodsk - som ikke var med i turneruta i 2009.  
 
Startdato:  01.03.2010 
Sluttdato:  01.09.2010 
Prosjekteier:  Tromsø Internasjonale Filmfestival 
Kontaktperson:  Eirin Rødseth 
Addresse:  Postboks 285 
Postnummer:  9253 
Poststed:  TROMSØ 
Telefon:  77753095 
Fax:  77753099 
E-post:  eirin@tiff.no 



Prosjektdeltaker(e):  Victor Shubin, Petrozavodsk 
Totalt budsjett:  830000 NOK 
Midler fra BarentsKult:  581000 NOK 
 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  
 
2010/00065 For what it's worth 
Når har ting verdi? Når mister det sin verdi? Og når blir det søppel? Gjennom å iscenesette møtet 
mellom kjøpere, selgere, kunstnere og publikum in en brukthandelkontekst, skapes et rom hvor vi ser 
hverandres agenda samtidig. Norsk og russisk kultur, med kryssende og ulike preferanser vil møtes 
og gi perspektiv omkring smak, konsum og søppel. Prosjektet er en videreutvikling av en lokal versjon 
i Tromsø og skal gjøres i Petrozavodsk høsten 2010.  
 
”For what it‟s worth…” ble arrangert på Verdensteateret kino i Tromsø 31. Januar 2010. Der ble de 
trivielle tingenes verdi undersøkt kunstnerisk i en loppis-impro som sammenstilte et bruktmarked med 
improviserte performancer med ulike disipliner. 5 russiske kunstnere har vært tilstede og overvært 
seansen 31. januar. De kommer fra Petrozavodsk. Pålsrud ønsker nå å utvikle konseptet i nye 
retninger basert på erfaringene som er gjort både metodisk og tematisk. Hun ønsker å lage en loppis-
impro i Petrozavodsk. 
 
Pålsrud sier: "I dette konseptet er valg av deltakere, hvor mange, og deres funksjon, en del av 
prosessen som henger sammen med hvilken scenografi og oppbygging jeg velger. Det er viktig å sette 
sammen en gruppe som fungerer sosialt og som er åpne for improvisasjon som metode. Derfor har 
jeg tatt utgangspunkt i kontakter som allerede er etablert i Tromsø mellom Tromsø Internasjonale 
Filmfestival og Vyhod Mediasenter i Petrozavodsk. Her har jeg møtt et miljø som orienterer seg mot 
samtidskunstformer som jeg kjenner igjen. Det er viktig for at jeg skal kunne benytte metoder som jeg 
selv behersker. De knytter til seg unge mennesker fra ulike disipliner uten statlig kunstnerisk 
utdannelse. Deres tilbakemelding på prosjektbeskrivelsen min var også at kunstnere i med tradisjonell 
statlig russisk kunstutdannelse, enten det var billedkunst, dans eller musikk, ikke ville passe inn i dette 
prosjektet. Det er også en av grunnene til at de er interessert i å være samarbeidspartnere. 
Bakgrunnen til flere av de jeg til nå har plukket ut til å være med, er i kryssningsfeltet mellom kunst, 
media, design og teknologi." Videre: "Det planlegges fem ulike forestillinger med premiere i september 
2010. Selv om det er mye prosess igjen i den praktiske utviklingen av prosjektet, ønsker Vyhod 
mediasenter å gjøre prosjektet så snart som mulig for å holde engasjementet i prosjektet på tross av 
de store avstandene. Det er kunstnerisk ønskelig fra min side også. Valg av nøyaktig tidspunkt 
avhenger av funn av spillested, som er en del av prosessen."     
 
Startdato:  01.07.2010 
Sluttdato:  31.10.2010 
Geografisk område:  The Republic of Karelia 
Prosjekteier:  Pålsrud prosjekt 
Kontaktperson:  Hege Pålsrud 
Addresse:  Nedre Tollbodgate 3 
Postnummer:  9008 
Poststed:  TROMSØ 
E-post:  hegepalsrud@gmail.com 
Prosjektdeltaker(e):  Creative industries and cultural tourism 
 development fund, Petrozavodsk 
Totalt budsjett:  739700 NOK 
Midler fra BarentsKult:  380000 NOK 
 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  
 
2010/00067 KOLT RIDDU 
13.-25. juli 2010 ønsker Riddu Riddu festivalen å invitere 20 profesjonelle kunstnere (6 russiske), med 
ulik urfolksbakgrunn og ulik kunstnerisk sjanger, til kunstutveksling under temaet ”klimaendringer 
gjennom urfolksøyne”. Målgruppen for dette prosjektet er deltakere i fra Sápmi, Russland, Canada, 
Grønland, Brasil, Guatemala. Målsetningen med prosjektet er å belyse klimautfordringer fra 
urfolksøyne gjennom kunst og kultur. Samt skape et internasjonal møteplass for profesjonelle 
kunstnere fra ulik urfolksbakgrunn og ulik kunstnerisk sjanger for å bygge nettverk, dele kunnskap og 
tradisjoner, styrke identitet og samhold urfolk i mellom. Kunstnerne skal en uke i forkant av festivalen 
møtes og jobbe frem verk som skal belyse klimautfordringene som verden står overfor sett gjennom 



urfolksøyne. Verkene presenteres under festivalen, hvor vi også ønsker å invitere festivalpublikummet 
til debatt om temaet. KOLT RIDDU vil ledes av to profesjonelle kunstner fra ulike kunstnerisk 
bakgrunn. Deltakerne under KOLT Riddu får bruke hele festivalområde som arena. Prosjektet er 
Riddu Riđđu festivalens hovedsatsningsområde i år og er en del av et langsiktig prosjekt som går frem 
til 2012, som har som mål å sette fokus på klimaendringer gjennom urfolksøyne. 
 
Startdato:  13.07.2010 
Sluttdato:  25.07.2010 
Prosjekteier:  Riddu Riddu Festivala 
Kontaktperson:  Christina Hætta 
Addresse:  Postboks 237 
Postnummer:  9144 
Poststed:  SAMUELSBERG 
Fax:  77716160 
E-post:  christina@riddu.no 
Prosjektdeltaker(e):  Riddu Riddus kontor i Moskva 
Totalt budsjett:  463000 NOK 
Midler fra BarentsKult:  300000 NOK 
 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  
 
2010/00068 Samarbeid mellom dansemiljø i Karelia og 
 DanseFestival Barents 
DanseFestival Barents (DFB) ønsker å styrke relasjonen til dansemiljøet i Russland, og spesielt i 
Barentsregionen. Vårt formål er å sikre russisk deltakelse ved festivalen, og at dette bidrar til en 
utveksling av ressurser og kulturelle uttrykk, samt utvikling av nye arenaer. Det er også et mål å bidra 
til kunnskaps- og opplevelsesformidling i samarbeid med museum og skolevirksomhet tilknyttet 
festivalen. Festivalen er lokalisert i Hammerfest, Norge og avvikles i november hvert år. Det er 
ønskelig med bidrag i perioden 2010-2012. DanseFestival Barents (DFB) ønsker å etablere et 
samarbeid med russiske profesjonelle aktører i Barentsregionen som forplikter begge parter i en gitt 
tidsperiode. Slik kan man få en kontinuitet i denne perioden med tanke på utveksling av ressurser og 
kulturelle uttrykk, samt utvikling av nye arenaer. Det å skape interesse og forståelse for en kultur, et 
lands- og en regions historie og kulturelle uttrykk, vil med et treårig tidsperspektiv gi nødvendig 
handlingsrom for å skape arenaer for denne kulturutvekslingen. Det vil i oppstarten av 
samarbeidsperioden være aktuelt nettopp å kartlegge alle muligheter for å skape nye og flere arenaer. 
DFB ønsker i en periode over tre år å presentere de tre forskjellige institusjonene som koreograf Anna 
Karpova (russisk koreograf bosatt i Hammerfest) besøkte i desember 2009 nettopp med tanke på et 
slikt samarbeid. DFB har også inngått intensjonsavtaler (se vedlegg) med følgende institusjoner: 
-Statens Musikal teater i Karelia www.mrteatr.onego.ru 
-Statens sang og dans ensemble i Karelia, Kantele www.kantele.ru 
-Statens college for kultur og kunst i Karelia www.colcult.kaelia.ru 
I denne perioden vil tiltak på russisk side være sentralt som del av utveksling av ressurser, kulturelle 
uttrykk og nye arenaer. I samarbeid med den aktuelle institusjonen i Karelia vil det hvert år i denne 
perioden inviteres en utvalgt norsk gruppe med profesjonelle dansere, som også spiller på DFB, til 
Karelia. Dette vil omfatte både workshop, forestilling og mulighet for kunstnerisk samarbeidsprosjekt.  
 
Startdato:  01.06.2010 
Sluttdato:  31.12.2012 
Geografisk område:  The Republic of Karelia 
Prosjekteier:  DanseFestival Barents 
Kontaktperson:  Kristine Storsve 
Addresse:  Postboks 239 
Postnummer:  9615 
Poststed:  HAMMERFEST 
Fax:  78407455 
E-post:  kristine@barentsdans.no 
Prosjektdeltaker(e):  Statens Musikal teater i Karelia, Stellaris 
 DansTeater AS, Nordnorsk landsdelscene for 
 dans, Gjenreisningsmuseet for Finnmark 
Totalt budsjett:  458400 NOK 
Midler fra BarentsKult:  300000 NOK 



 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - 

10/333  Vardø – vannveien til Russland 

Journaldato:  27.08.2010 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Barents Event AS v/ Heidi Kvernevik 
Prosjekttittel:  Vardø - vannveien til Russland   
Programområde: Barents Kult 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Music College, diverse norske og russiske partnere 
Prosjektperiode: januar 2011 – desmber 2011 
Totalkostnad:  3 089 000    
Søknadssum:  1 990 000 
Søkt i %:  64,4 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  500 000  
Annen finans:  Kulturrådet, Kulturkontakt Nord, egenandel, billettsalg mm 
Vedtak:  500 000 
 
Gjennom perioden 2008-2011 vil en gjennom prosjektet revitalisere det historiske samarbeid 
mellom Nord-Norge og Nordvest-Russland ved å etablere kulturelle grenseoverskridende 
allianser og aktiviteter på profesjonelt nivå innenfor klassisk musikk/ samtidsmusikk. 
Prosjektet skall bidra til å etablere kulturnæringer, utvikle arenaer og kunstnerisk tilbud rettet 
mot reiselivet. Vardø etableres som arena for klassisk musikk og samtidsmusikk med 
Berntsen som kunstnerisk leder. Tiltakene skal stimulere interessen for regionen og trekke 
flere reisende. Søknaden gjelder fortsettelse av prosjektet ”Vardø-vannveien til Russland”. 
Denne søknaden gjelder aktiviteter som gjennomføres i 2011.  Anne-Lise Berntsen er 
kunstnerisk ansvarlig for de aktivitetene som omsøkes. I 2009 etablerte hun kulturbedriften 
Skriu i Vardø. Barents Event AS er ansvarlig for administrasjon, prosjektledelse og 
produksjon. Dette selskapet ble etablert i januar 2010 i Vardø og  på eiersiden er aktører 
som har kunstnerisk bakgrunn, produsenter og administrativ erfaring. Hvert av selskapene 
har en ansatt.  
 

10/337   Se mot øst 

Journaldato:  01.09.2010 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Nordlysfestivalen v/ Ulf Jensen 
Prosjekttittel:  Se mot øst   
Programområde: Barents Kult 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Mariinskyyeateret, St.Petersburg, diverse norske og russiske 
Prosjektperiode: oktober 2009 – august 2012 
Totalkostnad:  2 000 000    
Søknadssum:  900 000 
Søkt i %:  45 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  900 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  900 000 
 
Nordlysfestivalen ønsker å presentere det ypperste av russisk kunst innenfor områdene 
musikk og dans. Det er inngått intensjonsavtale med Mariinsky-teateret i St. Petersburg om 
et langsiktig samarbeid som også gir mulighet for å presentere norske utøvere i Russland. 



Høsten 2010 presenteres derfor Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO) i St. 
Petersburg i samarbeid med Mariinsky-teateret. Nordlysfestivalen vil også samarbeide med 
andre russiske aktører og har i 2011  invitert  The State Hermitage Orchestra som blant 
annet vil samarbeide med sangere fra Mariinsky og Den Norske Opera .Festivalen har også 
opprettet kontakt med Rimsky-Korsakov akademiet for å utvikle et samarbeid mellom 
akademiet, festivalen og Musikkonservatoriet ved UiT. 
 

10/346  Stipendiatprogrammet BAR International 2010 

Journaldato:  01.09.2010 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Pikene på broen v/Mona Danielsen 
Prosjekttittel:  Stipendiatprogrammet BAR International 2010   
Programområde: Barents Kult 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Regional Adm., Murmansk Regional Art Museum 
Prosjektperiode: høst 2010 – januar 2011 
Totalkostnad:  1 400 000    
Søknadssum:  500 000 
Søkt i %:  35,7 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  500 000  
Annen finans:  Søkers egenandel, utenriksdepartementet 
Vedtak:  500 000 
 
BAR tilrettelegger for kunstnerisk samarbeid på tvers av grenser og fagdisipliner, for å skape 
gode relasjoner, kunnskap og faglig utveksling. Med prosjektet styrkes brobyggingsideen i 
Barents og det gies mulighet for meningsytringer og kunnskapsutveksling,- som er viktige 
innspill til kunstliv, kultur og samfunn lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet er en 
grenseoverskridende møteplass i seg selv og oppmuntrer til kunstproduksjon som blir 
grunnlag for internasjonale møteplasser på tvers av sektorer. Pikene på Broen har drevet et 
aktivt, prosjektbasert recidencyprogram/ stipendiatprogram for kunstnere fra 2004. Først 
Barents Stipendiatprogram for kunstnere, som fra 2008 gikk over til å bli BAR International 
2008-2010. Prosjektet er et bevegelig workshop-basert og residency-basert prosjekt som 
handler om forskning, kunstproduksjon og -formidling med utgangspunkt i Kirkenes og 
grenseområdene rundt.  

 

10/347  Barents Spektakel 2010: Mind the map! 

Journaldato:  01.09.2010 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Pikene på broen v/ Luba Kuzovnikova 
Prosjekttittel:  Barents Spektakel 2010: Mind the map!   
Programområde: Barents Kult 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Alexey Arkhipovslij, Dance Agency TsEKh, Arctic Media Group 
Prosjektperiode: oktober 2010 – mars 2011 
Totalkostnad:  2 405 250    
Søknadssum:  800 000 
Søkt i %:  33,3 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  800 000  
Annen finans:  Egenandel, Norsk kulturråd, Festspillene i NN, fond for lyd og bilde 
Vedtak:  800 000 



 

Under Barents Spektakel 2011 (2.-6. feb) med slogan MIND THE MAP! vil Pikene på boreni 
gjennomføre 4 nyskapende prosjekter/ produksjoner med profesjonelle kunstnere/ musikere/ 
arkitekter fra Barentsregionen og utenfor. Dette er 1. Den workshop baserte 
åpningskonserten ARCTIC SCORE;2. Festivalutstillingen ARCTIC CROSSWORDS, med 
nyproduserte speech performances;3. VISIONARY ARCTIC, seminar med nye perspektiver 
på utviklinga i nord;4. TRUE NORTH; et interdisiplinært stedsspesifikt prosjekt med dans, 
lyd, video, operastemmer og Barentshistorier 

 

10/348  Klangbunn Barents 

Journaldato:  01.09.2010 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Samovarteateret v/ Bente Andersen  
Prosjekttittel:  Klangbunn Barents   
Programområde: Barents Kult 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Det Karelske Nasjonalteateret 
Prosjektperiode: november 2010 – februar 2011 
Totalkostnad:  2 560 000    
Søknadssum:  1 820 000 
Søkt i %:  71,1 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  900 000  
Annen finans:  FFK/SVK, Fondfor lyd og bilde, Sparebankens Kulturfond 
Vedtak:  900 000 
 
Målet med prosjektet er å skape en teaterforestilling om hvordan scenekunstnere opplever 
denne regionen og formidle historier inspirert av møter med mennesker langs den 
norsk/russiske og norsk/finnske grensen. Hvordan menneskene har påvirket 
scenekunstnernes kunstneriske arbeid? Finnes der en felles kulturell plattform i 
nordområdene, en felles ”klangbunn”? Gjennom prosjektet skal det skapes et stykke 
nyskrevet dramatikk etter møter med mennesker i et grenseland. 
 

10/349  Barents – TIFF 2011 

Journaldato:  01.09.2010 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Tromsø Internasjonale Filmfestval v/ Lisa Hoen 
Prosjekttittel:  Barents - TIFF 2011   
Programområde: Barents Kult 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Victor Shubin, Karelia, diverse finske og norske artister 
Prosjektperiode: 01.10.2010 – 30.03.2011 
Totalkostnad:  635 000    
Søknadssum:  444 500 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  444 000  
Annen finans:  Søkers egenandel, Kulturkontakt Nord 
Vedtak:  444 000 
 



Stumfilm presentert med levende musikk er blitt en viktig del av TIFFs kunstneriske profil. 
Gjennom å bestille ny musikk av regionale artister til klassiske stumfilmer vil TIFF også 
fremme stumfilm som inngangsport til kunnskap om og forståelse for forholdet mellom 
musikk og film. Artistene, som kommer fra ulike deler av Barentsregionen, møtes og jobber 
sammen for første gang. Barents TIFF 2011 bygger på et konsept som bel utvikla til og 
utprøvd under TIFF 2001. Tilsvarende prosjekt ble også gjennomført i 2010. Nytt i neste års 
prosjekt er at TIFF ønsker å utforske muligheten for å streame musikken fra forestillinga i 
Tromsø. Det planlegges også å involvere artister fra Finland. De foregående årene har 
prosjektene vært norsk-russiske. 
 

10/351   Northern Flowers 2011 

Journaldato:  01.09.2010 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Musikk i Finnmark v/ Harald Devold 
Prosjekttittel:  Northern Flowers 2011   
Programområde: Barents Kult 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Northern Flowers, St.Petersburg; div. russiske kulturinstitusjoner 
Prosjektperiode: 01.10.2010 – 01.05.2011 
Totalkostnad:  650 180    
Søknadssum:  491 180 
Søkt i %:  75,5 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  400 000  
Annen finans:  Musikk i Finnmark, Murmansk og St.Petersburg by 
Vedtak:  400 000 

 

Målet med dette prosjektet er å etablere en årlig klassisk rute fra St. Petersburg til Alta, og 

invitere de beste klassiske musikere fra Europa og de nordlige land - som Russland og 

Norge. Musikerne skal reise fra St. Peterburg til Alta (1578 km) og holde konserter 

underveis. Første turne ble gjennomført i mai 2009. Festivalen skal besøke 11 byer i 2011. 

Prosjektet er initiert av Musikk i Finnmark og Northern Flowers Festival i St. Petersburg. Fra 

år to av skal prosjektet inkludere komponister fra Norge og Russland som skal skrive ny 

musikk til de deltakende musikerne. Musikken vil bli gitt ut på cd. 

10/352  Inspirert av Hamsun 

Journaldato:  01.09.2010 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Vatlestad International v/ Odd Erik Vatlestad 
Prosjekttittel:  Inspirert av Hamsun   
Programområde: Barents Kult 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Jazz Development Foundation 
Prosjektperiode: april 2011 – mars 2012 
Totalkostnad:  2 510 000    
Søknadssum:  1 730 000 
Søkt i %:  68,9 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  500 000  
Annen finans:  Norsk kulturråd, DA-Bodø, egenandel 



Vedtak:  500 000 
 
Bodø kunstneren Tor Kvarv har planer om å lage en ny utstiling med 100 nye akryl-
/oljemalerier inspirert av Knut Hamsun sin diktning. Disse er tenkt stilt ut i Arkhangelsk, 
Murmansk, St. Petersburg, Vyborg og Moskva fra september neste år. På vernisagen i hver 
enkelt by vil involverte kunstnerne innen teater, dans og musikk framføre sine tolkninger av 
Hamsuns diktning. Dette gjør at publikum vil få en videre inngang til Hamsuns verden, ikke 
bare gjennom utstillinga. En/flere skoleklasser vil bli inviterte, for at elevene senere skal 
formidle sitt møte med Hamsun gjennom tegning/maling. Det beste bidraga vil bli premiert 
ved den offisielle avslutninga av utstillinga i hver enkelt by. Formålet med prosjektet er at 
publikum i tillegg til Tor Kvarv sine malerier, også skal få oppleve andre norske og russiske 
kunstnere tolke Knut Hamsuns diktning gjennom opplesning, dans og musikk. Forestillinga 
skal også kunne stå på egne bein uten utstillinga!  
 
 

10/366  AURORA BOREALIS 

Journaldato:  09.09.2010 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Knudsen & Streuber Fil, Bergen m/ Knut Erik Jensen, Nordkapp film 
Prosjekttittel:  AURORA BOREALIS   
Programområde: Barents Kult 
Søkers region: Annet 
Prosjektpartnere: Polar lights filmfestival v/ Yulian Malakyants, Evgenij Sidikhin 
Prosjektperiode: november 2010 – april 2011 
Totalkostnad:  250.000    
Søknadssum:  175.000 
Søkt i %:  70 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  175 000  
Annen finans:  Deferral fee Knut Erik Jensen, deferral fee Kristin Knudsen 
Vedtak:  175 000 
 
AURORA BOREALIS en et spillefilm prosjekt skrevet av Knut Erik Jensen.Historien utspiller 
seg i Finnmark i de tidlige etterkrigsårene og handler om en ung gutt som blirevakuert 
sørover like før Finnmark blir satt i brann . Etter flere år kommer han tilbake til hjembygdapå 
søken etter hjemmet sitt og familien, i en fragmentert verden full av nye begynnelser.Filmen 
vil bli en ko - produksjon mellom Norge, Russland, Finland og Tyskland.Gjennom 
foreliggende prosjekt skal partene videreutvikle projektet, og spesielt arbeide med 
oversettelse, research og kontaktbygging i Russland, til den russiske film industrien og 
potensielle ko- produsenter. 

 


