
PROSJEKTKATALOG  KULTUR  2011  

1. Tournè Route B3 

Journaldato:  01.03.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Barents DansRåd v/Susanne Næss Nielsen 
Prosjekttittel:  Tournè Route B3   
Programområde: Hovedprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk kulturpalass, Danseensemblet Druzba Arkhangelsk 
Prosjektperiode: juni 2011 – desember 2011 
Totalkostnad:  820 000    
Søknadssum:  550 000 
Søkt i %:  67,1 % 
Tilskudd i %:  42,6 % 
Innstilt beløp:  350 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  350 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Et felles barentsprosjekt der dansekunstnere turnerer sammen i en turne der dansekunst fra 
Norge, Russland,Finland og Sverige presenteres for publikum. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
A barentsproject where danceartists from Norway, Russia, Finland and Sweden tour together 
to presentdance. 

 

2. Nordisk Ungdoms Filmfestival-NUFF v/ Hermann Greuel 

Journaldato:  03.02.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Nordisk Ungdoms Filmfestival-NUFF v/ Hermann Greuel 
Prosjekttittel:  Barents Youth Film Academy (BYFA) - forprosjekt   
Programområde: Hovedprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Regional Youth Public Fund 
Prosjektperiode: april 2011 – juni 2012 
Totalkostnad:  1 781 800    
Søknadssum:  400 000 
Søkt i %:  22,4 % 
Tilskudd i %:  22,4 % 
Innstilt beløp:  400 000  
Annen finans:  UD, KUD, Troms fylke, Tromsø kommune 
Vedtak:  400 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 



NUFF skal i samarbeid med ungdomsfilmfestivalen 0.1 Megapixel, Polar Lights International 
Film Festival, Murmansk Regional Public Fund ”Youth House”, Tromsø Internasjonale 
Filmfestival (TIFF) og Ungdomshuset TVIBIT utrede muligheter for å utvikle en 
samlingsbasert utdanningsmodell innen filmfaget og for å etablere Barents Youth Film 
Academy (BYFA) i Barentsregionen. Målet til forprosjektet er å kartlegge 
ungdomsfilmaktiviteter i Barentsregionen, bygge nettverket, utforskesamarbeidspotensialet, 
bygge kompetanse og utvikle hovedprosjektet. Forprosjektet gjennomføres både i Troms, 
Murmansk, Arkhangelsk og Petrozavodsk. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
NUFF will in co-operation with the youth film festival 0.1 Megapixel, Polar Lights International 
Arctic Film Festival, Murmansk Regional Public Fund ”Youth House”, Tromsø International 
Film Festival (TIFF) and youth culture house TVIBIT expose possibilities for the development 
of a project- and workshop based film education model to establish the Barents Youth Film 
Academy (BYFA). The goals of the pre-project are mapping youth film activities in the 
Barents region, network building, exploring the potential of collaboration, building 
qualification and developing the main project.The pre-project suppose to be accomplished in 
Troms, Murmansk, Arkhangelsk and Petrozavodsk. 
 

3. The Fighters - prosjektutvikling fase 2 

Journaldato:  05.10.2011 
Saksbehandler: Jonas Sjøkvist Karlsbakk 
Prosjektsøker:  Pomor Film AS v/ Knut Skoglund 
Prosjekttittel:  The Fighters - prosjektutvikling fase 2   
Programområde: Hovedprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Studio RecA, Murmansk 
Prosjektperiode: 01.11.2011 – 01.05.2012 
Totalkostnad:  865 253    
Søknadssum:  600 000 
Søkt i %:  69,3 % 
Tilskudd i %:  16,1 % 
Innstilt beløp:  140000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  140 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Videreutvikle og styrke fundamentet av det norskrussiske samarbeidet mellom Pomor Film 
AS i Tromsø og TV‐ produksjonsselskapet Rek.A i Murmansk om research og forarbeid for 
co‐ produksjon av en større dokumentarserie for TV; om den norskrussiske 
partisaninnsatsen i nord under 2. verdenskrig. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Further development and strengthening of the Russian‐ Norwegian collaboration between 
Pomor Film AS in Tromsø and TV-production company Rek.A in Murmansk vs researching 
and preparatory work for a co‐ production of a documentary series for TV; about the 
Russian‐ Norwegian partisan fights against fascism during WWI. 

 



4.  Idrett for psykisk utviklingshemmede i Arkhangelsk 

Journaldato:  24.11.2010 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Innstrandens idrettslag v/ Gunn Strand Hutchinson 
Prosjekttittel:  Idrett for psykisk utviklingshemmede i Arkhangelsk   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Zabota,Arkhangelsk; Pomoruniversitetet 
Prosjektperiode: juni 2011 – juni 2011 
Totalkostnad:  476 956    
Søknadssum:  231 956 
Søkt i %:  48,6 % 
Tilskudd i %:  48 % 
Innstilt beløp:  230 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartneres egenandel 
Vedtak:  Tilsagn om midler 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
Deltakelse i sommerleker for psykisk-utviklingshemmede (friidrett, boccia, svømming og 
forball) over to konkurransedager. I tillegg skal det arrangeres et fagseminar over to dager, 
om temaet idrett for utviklingshemmede. Her skal man ha erfaringsutveksling, og legge en 
plan for videre utvikling av idrett for utviklingshemmede i Arkhangelsk Oblast. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Participation in summer games for development retarded persons (track and field, boccia, 
swimming and football), event for two days. It will also be arranged a seminar over two days, 
about sports for development retarded persons. Experience from earlier - and planning for 
the sports in the future in Arkhangelsk Oblast will be subjects on the seminar. 
 
 

5. Lessons on Sustainability: Global Tensions and The Micro Level 

Journaldato:  03.11.2010 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Academy of Contemporary Art v/Helga-Marie Nordby 
Prosjekttittel:  Lessons on Sustainability: Global Tensions and The Micro Level   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Art School 
Prosjektperiode: oktober 2010 – mai 2011 
Totalkostnad:  1 073 000    
Søknadssum:  399 000 
Søkt i %:  37,1 % 
Tilskudd i %:  23,2 % 
Innstilt beløp:  250 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartneres egenandel 
Vedtak:  Tilsagn om midler 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 



Kunstakademiene i Tromsø og Umeå samarbeider om et større prosjekt ”Lessons in 
sustainablity”, som består av en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor moderne 
kunst og kunstundervisning. Innenfor prosjektet skal det gjennomføres en 14-dagers 
workshop i Kirkenes og nærområdene til Kirkenes (Nikel, Zapolyarnyj, og Inari). Workshopen 
arrangeres i mars/april 2011. For første gang skal russiske partnere og deltakere være med i 
prosjektet. Russiske partner er Murmansk Art School. Workshopen vil ha i underkant av 50 
deltakere, 25 av disse er studenter. Grensers – politiske, økonomiske og kulturelle – 
påvirkningskraft vil bli undersøkt, og likeledes kulturaspektene av bærekraftighet og effekten 
av de globale sosio-økonomiske forandringene i kulturhabitatet til de ulike lokale samfunnene 
i området.   
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
”Lessons in sustainability” is a series of research and development projects in contemporary 
art and art education. Instigators and co-ordinators are The Academy of Fine Arts, Umeå and 
The Academy of Contemporary Art in Tromsø. In the next project they will involve 
participants from Russia. Russian partner is Murmansk Art School. The workshop will take 
place in Kirkenes and surrounding areas on both sides of the border, as well as in Finland 
(Nikel, Zapolyarnyj and Inari). The impact of borders (political, economical and cultural) will 
be investigated, as well as the cultural aspects of sustainability, along with the impact of 
global socio-economic changes on the cultural and natural habitat of the different local 
communities in the area.  
 

6. Below Zero  

Journaldato:  06.01.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  NordNorsk Filmsenter AS v/ Karl Emil Rikardsen   
Prosjekttittel:  Below Zero   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Ethnographic Research Foundation, Moscow 
Prosjektperiode: januar 2011 – april 2011 
Totalkostnad:  545 000    
Søknadssum:  54 000 
Søkt i %:  9,9 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, KKD, deltakeravgift 
Vedtak:  Tilsagn om midler 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Below ZERO er et internasjonalt seminar for å pitche (presentere) dokumentarprosjekter som 
fokuserer på livet nord for polarsirkelen. Seminaret holdes under Tromsø Internasjonale 
Filmfestival i perioden 19.-22.01.2011. Arrangementet ble første gang holdt i 2009, og målet 
er å samle filmskapere, produsenter, finansiører og organisasjoner hvis felles interesse er 
dokumantarfilm basert på den nordlige polregion. I årets arrangement deltar 3 russiske 
bransjefolk fra Moskva.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 



Below ZERO is an international pitching session for documentary projects focusing on life 
above the Arctic Circle. It is held during Tromsø International Film Festival in the period 19-
22 January 2011. This event was initiated in 2009 in order to bring together filmmakers, 
producers, financiers and organisations whose common interest is documentaries 
thematically rooted in the Northern Polar region. 3 Russian participants from Moscow will 
participate in this year's event.  
 
 

7. A year of adventures in Norway 

Journaldato:  20.12.2010 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Medvind Media AS v/ John Arvid Berger 
Prosjekttittel:  A year of adventures in Norway   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: TV-21, Murmansk 
Prosjektperiode: desember 2010 – januar 2011 
Totalkostnad:  431 500    
Søknadssum:  238 000 
Søkt i %:  55,2 % 
Tilskudd i %:  11,5 % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, diverse sponsing 
Vedtak:  Tilsagn om midler 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Medvind Media og TV21 Murmansk skal samarbeide om lanseringen av tvserien ”A Year of 
Adventures in Norway”, lansering og sending i januar 2011. De skal gjennom det norsk-
russiske lanserings-eventet forsterke effekten og ringvirkningene av de gode verdiene som 
selskapet har klart å skape allerede, og å skape en møtearena for representanter fra 
næringsliv, kulturorganisasjoner, FoU/Kompetansemiljø m.fl fra begge land 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Medvind Media and TV21 Murmansk will be collaborating with the launch of the TV series «A 
Year of Adventures in Norway», launching and broadcasting in January 2011. The 
Norwegian-Russian event is meant to strengthen the spin-off effects of the values already 
created by Medvind Media, and to make a meeting venue for business, culture and R&D 
from both countries.  

 

8. Guitar Summit 

Journaldato:  29.12.2010 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Torfinn Strømsmo 
Prosjekttittel:  Guitar Summit   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Timofey Dorofeev, Arkhangelsk 
Prosjektperiode: februar 2010 – mars 2011 



Totalkostnad:  67 604    
Søknadssum:  47 250 
Søkt i %:  69,9 % 
Tilskudd i %:  44,3 % 
Innstilt beløp:  45000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  Tilsagn om midler 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Jazz/bluesmusikere i Vadsø og Arkhangelsk ønsker å etablere en ny russisk-norsk 
musikkgruppe med fokus på eksperimentell tilnærming/improvisasjon i gitarbasert musikk 
innen blues-/jazz feltet. Målet for dette prosjektet er å gjennomføre en intensiv gruppeøving i 
Arkhangelsk og to konserter i Russland februar 2011.   
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Jazz/blues musicians from Vadsø and Arkhangelsk will found a new Russian-Norwegian 
music group, focusing on an experimental approach/improvisional guitar based music within 
the field of blues/jazz.During this project, the partners will have intensive rehearsals in 
Arkhangelsk in February before two concerts planned the following weekend.  

 

9. Russiske sjakkspillere til NM i sjakk for jenter 

Journaldato:  22.12.2010 
Saksbehandler: Anne Figenschou 
Prosjektsøker:  Tromsø Sjakklubbs Ungdom v/ Marianne Lund   
Prosjekttittel:  Russiske sjakkspillere til NM i sjakk for jenter   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Sjakklubber og skoler i Murmansk og Arkhangelsk 
Prosjektperiode: februar 2011 – februar 2011 
Totalkostnad:  45 000    
Søknadssum:  30 000 
Søkt i %:  66,7 % 
Tilskudd i %:  66,7 % 
Innstilt beløp:  30000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Ungdommens Sjakkforbund 
Vedtak:  Tilsagn om midler 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Tromsø Sjakklubbs Ungdom skal arrangere NM i sjakk for jenter i Tromsø 11.-13. februar. 
Som en motivasjonsfaktor har det vært vanlig å invitere deltakere fra naboland som har 
spesielt høy kompetanse innenfor sjakk til norgesmesterskap. Tromsø Sjakklubbs Ungdom 
ønsker å invitere jente-sjakkspillere fra Murmansk og Arkhangelsk til NM. Sjakklubben mener 
disse vil styrke mesterskapet og være en kontaktskaper for videre samarbeid mellom barne- 
og ungdomssjakk i regionen.Målet med å få gode sjakkspillende jenter fra Russland er å 
inspirere jenter i sjakkmiljøet og heve kvaliteten på turneringen. Det vil bli mer attraktivt å 
delta for de beste junior-jentene i Norge. Det bør nevnes at Tromsø har et etablert 
jentesjakkmiljø som har norgesmestere i to klasser fra 2010.  
 



Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Tromsø Youth Chess club is to organize a National Championship for girls in Tromsø 
February 11th-13th. In order to inspire the participants it has been common to invite skilled 
chess players from neighboring countries to the Norwegian National Championship. Tromsø 
Youth Chess club wants to invite female chess players from Murmansk and Arkhangelsk to 
the tournament. The club considers the Russian chess players will strengthen the 
tournament and make connections between youth chess clubs in the region. The main 
objective of getting chessplaying girls from Russia is to inspire the girls in the chessclub and 
increase the quality of the competition. Such expertise will make the tournament more 
attractive for the best junior-girls in Norway.  

 

10.  Mannskor fra Petrozavodsk møter Nord-Norske kor 

Journaldato:  31.01.2011 
Saksbehandler: Anne Figenschou 
Prosjektsøker:  Norbareus Elena J. Beck v/ elena Beck 
Prosjekttittel:  Mannskor fra Petrozavodsk møter Nord-Norske kor   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Det Karelske Pedagogiske akademis mannskor, Petrozavodsk 
Prosjektperiode: februar 2011 – august 2011 
Totalkostnad:  210 000    
Søknadssum:  147 000 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  147000 147 000 
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  147 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Gruben mannskor og blandakoret Korisma fra Nordland skal arrangere en konsertturnè i 
Nordland som skal ende i et korstevne i Mo i Rana siste helga i mai 2011. Det Karelske 
mannskoret er invitert som gjestekor. Det Karelske koret kommer en uke før konserten og 
skal da møte og holde konserter sammen med andre kor på Helgeland og Salten. I tillegg til 
kveldskonserter vil det russiske mannskoret opptre på institusjoner og videregåendeskoler. 
De norske korene som er fra Alstahaug, Herøy, Dønna, Mosjøen, Korgen, Rognan, Salten 
og Mo i Rana skal være verter under besøket i Norge. Flere av disse har uttrykt ønske om å 
utvikle samarbeid med russiske kor, og ønsker å besøke kor og korstevner i Russland for å 
knytte kontakter og framføre norsk korsang. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Gruben male choir and Korisma mixed voices from Nordland are going to arrange a concert 
tour in Nordland that is to end in a choir gathering in Mo I Rana. The Karelian male choir is 
invited as guests. The Karelian choir will arrive one week prior to the concert and are to meet 
with other choirs in Helgeland and Salten, and have concerts with them. In addition to 
evening concerts, the male voice choir will perform on institutions and high schools. The 
Norwegian choirs will function as hosts during the visit in Norway. A number of them has 
expressed eagerness to develop the cooperation with Russian choirs, and wants to visit 
choirs in Russia in order to establish contacts and perform Norwegian choral singing.  
 



11.  Arctic Tour of Mayhem 

Journaldato:  04.02.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Kim Pedersen 
Prosjekttittel:  Arctic Tour of Mayhem   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Mikhail Kuznetsov, Murmansk 
Prosjektperiode: november 2010 – april 2011 
Totalkostnad:  260 000    
Søknadssum:  130 000 
Søkt i %:  50,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  130000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  130 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
3 band fra Norge og Russland, en fotograf fra Russland og en musikkinstruktør vil holde 
Workshops og konserter i Murmansk, Tromsø og Alta. Dette skal foregå i løpet av 10 dager i 
mars / april 2011 Turen vil fokusere på musikalske uttrykk, kulturell utveksling og opplæring / 
styrking av lokale ungdommer i Barentsregionen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
3 bands from Norway and Russia, 1 photographer from Russia and a music instructor will 
holdWorkshops and concerts in Murmansk, Tromsø and Alta. Over the course of 10 days in 
March/April 2011 thetour will focus on musical expression, cultural exchange and 
education/empowerment of local youth in theBarents region. 
 
 

12. Barentsskirennet 2011 

Journaldato:  27.01.2011 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Pasvikturist As v/ Arne Wikan   
Prosjekttittel:  Barentsskirennet 2011   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Sportskomiteen i Murmansk 
Prosjektperiode: mars 2011 – mars 2011 
Totalkostnad:  100 000    
Søknadssum:  47 500 
Søkt i %:  47,5 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  47500  
Annen finans:  Deltakeravgift 
Vedtak:  47 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 



Pasvikturist AS søker om støtte til å være norsk arrangør i Barentsskirennet 2011. Det 
tradisjonsrike rennet går gjennom Russland, Norge og Finland og arrangeres i år for 16. 
gang. Løpet har de senere år samlet omlag 2000 deltakere, de fleste russiske. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Pasvik Turist is applying for grants to be the Norwegian partner in the skiing 
raceBarentsskirennet 2011. The race goes through Norway, Finland and Russia and is 
arranged for the 16. time this year. The race has had some 2000 participants the last years, 
most of them Russian. 
 

13.  Naboer og venner - forprosjekt 

Journaldato:  07.02.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Kunstskolen Tromsø v/ Hilde Renée Opdal 
Prosjekttittel:  Naboer og venner - forprosjekt   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Nina Sergeevna Dolgodvorova, Arkhangelsk 
Prosjektperiode: mars 2011 – desember 2011 
Totalkostnad:  230 000    
Søknadssum:  160 000 
Søkt i %:  69,6 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  80 00080 000 
Annen finans:  Søkers egenandel, samarbeidspartners egeninnsats 
Vedtak:  80 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
”Naboer og Venner” – Forprosjekt vil omfatte planlegging og tilrettelegging av 
sommerkunstskoler i Arkhangelsk 2012 og Tromsø 2013 i samarbeid med Art School N1, 
Arkhangelsk. Målgruppen vil være norske og russiske barn/unge i alderen 13 – 16 år. Målet 
er å utvikle de unges evne til å uttrykke seg kunstnerisk, lære om hverandres kultur og 
tradisjoner og å bygge varig vennskap på tvers av grensene. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
“Neighbours and Friends” - Pilot Project will contain the planning of summer art schools in 

Archangelsk 2012 and Tromsø 2013 in cooperation with Art School N1, Archangelsk. The 

target group will be youths 13 - 16 years of age. The goal is to develop the children’s ability 

to express themselves artistically, learn about each other’s culture and traditions and to build 

lasting friendship across the borders. 

14. Sommerskole for strykere i Nord-Norge og Arkhangelsk 

Journaldato:  26.01.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Tromsø Kulturskole v/ Tor Hjalmar Rubach 
Prosjekttittel:  Sommerskole for strykere i Nord-Norge og Arkhangelsk   
Programområde: Småprosjekt Kultur 



Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: School of Music nr.1, Arkhangelsk 
Prosjektperiode: auguat 2011 – august 2011 
Totalkostnad:  520 000    
Søknadssum:  270 000 
Søkt i %:  51,9 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  200 000 200 000 
Annen finans:  Egenandel, deltakeravgift, Norsk kulturråd, fylkeskommunene 
Vedtak:  200 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Formålet med prosjektet er å styrke samarbeidet mellom kulturskoler i Barentsregionen. Øke 
deltagelsen fraungdommer i Arkhangelsk spesielt og bygge opp et miljø for klassisk musikk 
over landegrensen. Tromsø kulturskole håper åkunne invitere opptil 20 deltagere fra 
samarbeidsskolen i Arkhangelsk til deltagelse på 3 ulike orkesterkurs.Kurset gjennomføres i 
Tromsø i perioden 8. – 13. august 2011 og avsluttes med stor konsert i Kulturhuset iTromsø. 
Instruktørene hentes fra Symfoniorkesteret i Tromsø, samt Kulturskolen og Universitetet i 
Tromsø. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The purpose of this project is to strenghten the coperation between culture schools in the 
Barents region.Increase the participants of youths, up to 20 from Arkhangelsk, in particular 
and build a scene for cooperationfor classical amateur musicians across the border. There is 
3 different orchestras at this seminar. Arranged inTromsø 8.-13. of August 2011 and ends 
with a concert in Tromsø Concert Hall. The teachers are fromTromsø Chamber Orchestra, 
Tromsø Cultur School and the University of Tromsø, Music Conservatory. 

 

15. Internasjonalt kammermusikkseminar med Fauré Quartett, Tyskland 

Journaldato:  25.01.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap v/Ingeborg Breines 
Prosjekttittel:  Internasjonalt kammermusikkseminar med Fauré Quartett, Tyskland 
  
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Petrozavodsk State Conservatory 
Prosjektperiode: juli 2011 – juli 2011 
Totalkostnad:  337 500    
Søknadssum:  140 000 
Søkt i %:  41,5 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  120 000120 000 
Annen finans:  Søkers egenandel, Statoil, seminar og kostavgifter 
Vedtak:  120 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 



Formålet med tiltaket er å tilby undervisning i kammermusikk på høyt nivå for studenter, 
unge profesjonelle og særlig talentfulle elever fortrinnsvis fra Norge og Russland. 
Undervisningen gis av en av Europas ledende kammermusikkgrupper: Fauré Quartett. 
Undervisningen skal foregå på Melbu og avsluttes med ulike konserter. Hele opplegget 
gjennomføres i perioden 14.-23. juli 2011. Det er beregnet 10 russiske deltakere på 
seminaret. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The goal of this project is to offer instruction in chamber music at a high level to students, 
young professionals and talented pupils, especially from Norway and Russia. Instruction will 
be given by one of Europe's leading chamber music groups, the Fauré Quartett. The 
seminar, followed by several concerts, will take place in Melbu and Lofoten and Vesterålen in 
the period 19-23 July 2011. 10 participants from Russia are expected to attend. 
 

16.  Jam, improvisjon i magisk samspill 

Journaldato:  18.02.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Rana Pianoforening v/ Kristin Nilssen 
Prosjekttittel:  Jam, improvisjon i magisk samspill   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Petrozavodsk kultur og musikkskole 
Prosjektperiode: april 2011 – november 2011 
Totalkostnad:  181 400    
Søknadssum:  98 200 
Søkt i %:  54,1 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  98 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartner egenandel,  Indre Helgeland 
Vedtak:  98 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Medlemmer av Rana Pianoforening, andre interesserte i pianospill på Helgeland og gjester 
fra Petrozavodsk (pianolærere og pianoelever fra kulturskole) møtes i Mo i Rana i april, 
august og i Petrozavodsk i juni 2011 for å delta i workshop-seminar "Musikalsk puslespill", 
tegne og teaterverksteder, lære å arrangere musikk på keyboard, spille konserter og bli kjent 
medhverandre gjennom sosial samvær. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Members of Rana Piano Association and others in Helgeland who are interested in piano 

playing will meet with guests from Petrozavodsk (piano teachers and pupils from a culture 

school) in Mo i Rana in April and August, and in Petrozavodsk in June 2011 to participate in 

the workshop-seminar "Musical puzzle", and in drawing- and theatre workshops. They will 

learn to arrange music on keyboard, play concerts and get to know each other through social 

gatherings.  

 



17. TGV jazzcamp feat Barents 

Journaldato:  02.03.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  The Groove Valley Jazzcamp v/Rune Paulsen 
Prosjekttittel:  TGV jazzcamp feat Barents   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Producer Centrer Arkhangelsk-Jazz, Jazz Development Foundation 
Prosjektperiode: august 2011 – august 2011 
Totalkostnad:  800 000    
Søknadssum:  280 000 
Søkt i %:  25,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  250 000  
Annen finans:  Egenandel, Nordland FK, Norsk kulturråd oa. 
Vedtak:  250 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Hovedformålet med prosjektet er å gi musikktalenter og amatørmusikere i Barentsregionen 
et kurs og konserttilbudinnen jazz og beslektet rytmisk musikk med internasjonale musikere 
som utøvere og instruktører. Dette skjer på festivalen The Groove Valley JazzCamp som 
arrangeres hvert år i uke 31 i Beiarn kommune i Nordland. Med 6 års erfaring er det skapt en 
unik modell hvor profesjonelle og amatører deler scene til stor glede for et stadig større 
publikum. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Groove Valley JazzCamp is a festival which has created a unique course and concert 

model where professional musicians teach jazz and rhythmic music to talented students and 

amateur participants, and where they also share stages for concerts in different band and 

instrumental settings. The organisers still want to continue to incorporate musicians and 

participants from the whole Barents region in the festival in the first week of August in Beiarn 

municipality. 

18.  Kulturutveksling - Norsk folkedans 

Journaldato:  17.02.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Pasvikringen v/ Svein H. Sørensen 
Prosjekttittel:  Kulturutveksling - Norsk folkedans   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Veteranklubben, Polarny Zory 
Prosjektperiode: april 2011 – april 2011 
Totalkostnad:  60 000    
Søknadssum:  30 000 
Søkt i %:  50,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  30 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  30 000 



 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Pasvikringen ønsker å opprettholde kontakten med ”kulturgrupper” i byen Polarny 
Zory/Kandalaksa (SOS Barnebyer). Denne gang står instruksjon i norsk folkedans, både for 
voskne og barn (skolebesøk), på programmet. Vi skal ha kontakt med grupper fra flere 
bedrifter, også fra atomkraftverket. Planlagt gjennomført 31. mars – 3. april 2011. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Continue contact with different groups in Polarny Zory and Kandalaksa (SOS-Kinder Village), 
also giving instructions in Norwegian Folk Dans (both for children and retired persons Eolk-
to-folk-cooperation) Groups from Polarny Zory have been two times in Svanvik as our 
guests. 
 

19.  Kontakt med russisk biskoper i Barentsregionen 

Journaldato:  30.01.2011 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Nord-Hålogaland bispedømmeråd v/Jon Birkelund   
Prosjekttittel:  Kontakt med russisk biskoper i Barentsregionen.   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Den russisk-ortodokse kirke v/ biskopene 
Prosjektperiode: august 2011 – mars 2012 
Totalkostnad:  147 000    
Søknadssum:  103 000 
Søkt i %:  70,1 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  100 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  100 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Nord-Hålogaland biskop og bispedømme øsnker utvidet kontakt ved gjensidige besøk til og 
fra tilsvarende nivåer i de fire russiske bispedømmene som deltar i Samarbeidsrådet for 
Kristne Kirker i Barentsregionen. Formålet er å utvikle tosidige forhold i bispedømmene, og 
legge til rette for at alle nivåer i regionen kan etablere vennskapsavtaler, studentutveksling 
og felles tiltak for kirkenes medlemmer i alle aldersgrupper.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Bishop and diocese council of North-Hålogaland wish to enlarge contact by mutual visits to 
and from corresponding levels in the four Russian dioceses particiapating in Cooperating 
Council for Christians Churches in the Barents region. The aim is to develop bilateral 
connections to the dioceses, and to prepare for establishment of friendship agreements, 
student exchanges and joint work for members of the churches of every age and on all 
levels.  
 

20.  Deltakelse på utstillingen "Naive art" 



Journaldato:  29.04.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Atelier Fri Strek v/ Kirsti Riesto 
Prosjekttittel:  Deltakelse på utstillingen "Naive art"   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk regionale kunstmuseum, Murmansk Art School, Murmansk 
kunstfor 
Prosjektperiode: 16.05.2011 – 31.05.2011 
Totalkostnad:  189 000    
Søknadssum:  104 000 
Søkt i %:  55,0 % 
Tilskudd i %:  42,3 % 
Innstilt beløp:  80 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  80 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Amatørkusnstforeninga Atelier Fri Strek er invitert til å stille ut sine arbeider ved Murmansk 
regionale kunstmuseum i tidsrommet18.‐ 29. mai 2011. Museet organiserer utstillingen 
"Naive art" samt et seminar for utstillerne. Murmansk Art School/Murmanskkunstforening 
arrangerer en work‐ shop innen grafisk kunsttrykk for de norske og russiske kunstnerne i 
tilknytning til utstillingen. 7 norske deltakere fra Vadsø drar til Murmansk. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The amateur art club Atelier Fri Strek is invited to exhibit their work at the Murmansk regional 
art museum in the period 18.‐ 29.May 2011. The museum organizes the exhibition "Naive 
Art"and a seminar for the participants of the exhibition. Murmansk ArtSchool and Murmansk 
art union are organizing a work‐ shop in graphic arts printing. 7 Norwegian participants from 
Vadsø will go to Murmansk. 

 

21. Kamikaze A Go Go Russia Tour 2011 

Journaldato:  01.03.2011 
Saksbehandler: Anne Figenschou 
Prosjektsøker:  Kamikaze A Go Go Russia v/ Carl Christian Lein Størmer 
Prosjekttittel:  Kamikaze A Go Go Russia Tour 2011   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Barents Music Weekend, Murmansk 
Prosjektperiode: november 2011 – desmber 2011 
Totalkostnad:  150 000    
Søknadssum:  90 000 
Søkt i %:  60,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  60 000  
Annen finans:  Søkers egenandel/ inntekter Russland 
Vedtak:  60 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 



 
Tromsøbandet Kamikaze a GoGo planlegger en to ukers lang turne i Russland sammen med 
andre russiske band innen hardcore/punk/rockegenren. Etter Russlandsturneen skal fire 
steder i Nord-Norge også besøkes og spilles for. I forlengelsen av prosjektet ønsker 
Kamikazene å invitere de russiske bandene Pray the Martyr og Lopotka for å holde konsert 
flere steder i Nord-Norge. Prosjektet innbefatter også plateinnspilling sammen med Pray the 
Martyr.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Tromsøband Kamikaze A GoGO plans a forthnight on tour in Russia together with other 
Russian bands within the genres hardcore/punk/rock. After the Russia Tour, the band 
intends to play in four Norwegian towns as well. In the prolongation of the project Kamikaze 
intends to invite the Russian bands Pray the Martyr and Lopotka to hold concerts several 
places in Northern Norway. The project also includes disc recording with Pray the martyr.  

 

22. Kamikaze A Go Go Konsert og foredrag på Barentys Music weekend 

Journaldato:  01.03.2011 
Saksbehandler: Anne Figenschou 
Prosjektsøker:  Kamikaze A Go Go v/ Carl Christian Lein Størmer 
Prosjekttittel:  Kamikaze A Go Go Konsert og foredrag på Barentys Music weekend 
  
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Barents Music Weekend, Murmansk 
Prosjektperiode: mai 2011 – mai 2011 
Totalkostnad:  26 400    
Søknadssum:  20 000 
Søkt i %:  75,8 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  18 000  
Annen finans:   
Vedtak:  18 000                     

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Det nordnorske bandet Kamikaze a GO GO er invitert til Murmansk i forbindelse med 
Barents Music Weekend 6.-7. mai. Barents Music Weekend er et prosjekt der norske og 
russiske musikere skal treffes over to dagerfor å spille sammen og delta på seminar. 
Kamikaze a Go GO ønsker å initiere samarbeid mellom norske og russiske musikere, samt å 
legge grunnlag for at russiske og norske band skal kunne turnere i hverandres land. Bandet 
skal spille konsert på BMW, og to av bandmedlemmene skal holde foredrag under 
arrangementets seminardel. Det ene foredraget er et "Rock mot rus"-foredrag som sikter seg 
inn mot ungdom. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Northern Norwegian band Kamikaze a Go Go is invited to Barents Music Weekend in 
Murmansk 6.-7th May. Barents Music Weekend is a project where Russian and Norwegian 
musicians are to meet for two days in order to play togehter and participate at seminars. 
Kamikaze a Go GO wants to initiate cooperation between Norwegian and Russian 
musicians, and adjust for Norwegian and Russian bands to tour in each others country. The 



band will hold a concert at the BMW, and two of the bandmembers are going to lecture 
during the BMW's theoretical part. One of the lectures is "Rock against drugs", aiming 
towards youth. 

 

23. Ungdomsutveksling   
 

Journaldato:  24.02.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Karasjok skole v/ Petter Asbjørn Balto 
Prosjekttittel:  Ungdomsutveksling   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Barne og- ungdomssportskole i Revda-Lovozero 
Prosjektperiode: april 2011 – mai 2011 
Totalkostnad:  164 510    
Søknadssum:  115 000 
Søkt i %:  69,9 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  115 000 
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  115 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Karasjok kommune inviterer 15 ungdommer fra Lovozero og Revda til Karasjok for å delta i 
vintertemauken (uke 15) ved Karasjok skole. Deltakerne skal drive med skiaktivitet, og 
prosjektet er en oppfølging av et tidligere samarbeidsprosjekt med ski og ungdom i fokus. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Karasjok kommune has invited 15 pupils from Lovozero and Revda to participate in the local 
school’s theme week, focusing on cross country skiing and activities related to that. The 
project is a follow-up on a previous project between the two municipalities (Karasjok and 
Lovozero) on ski activity and youth.  
 

24. Arctic Voices - gjenopptakelse 

Journaldato:  04.02.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Samovarteateret v/ Bente Andersen 
Prosjekttittel:  Arctic Voices - gjenopptakelse   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Fylkes ungdomsteater 
Prosjektperiode: februar 2011 – juni 2011 
Totalkostnad:  713 000    
Søknadssum:  363 000 
Søkt i %:  50,9 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  180 000  
Annen finans:  STIKK (UD), FFUK 
Vedtak:  180 000        



 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Formålet med prosjektet er å styrke teaterfaglige relasjoner i Barentsregionen ved å besøke 
teaterfestivaler Samovarteaterethar fått invitasjon til i Arkhangelsk, Novodvinsk og St. 
Petersburg, samt Tyrkia med teaterstykket ”Arctic Voices” som er et stykke nyskrevet 
dramatikk fra Barentsregionen om tema som berører regionen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The main goal of the project is to build network between theatres in the Barents Region 
trough organizing atour to different festivals in the Barents region and Turkey with the play 
”Arctic Voices” written bySamovarteateret. 

 

25. Gjenvisitt til Petrozavodsk for Leiklaget i BUL, Tromsø 

Journaldato:  04.03.2011 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Leiklaget, BUL Tromsø v/ Sigfrid Westerås 
Prosjekttittel:  Gjenvisitt til Petrozavodsk for Leiklaget i BUL, Tromsø   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Ethnic Cultures and Folk Arts Center of the Republic of Karelia 
Prosjektperiode: juni 2011 – juni 2011 
Totalkostnad:  132 000    
Søknadssum:  100 000 
Søkt i %:  75,6 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  100 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  100 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Leiklaget BUL Tromsø planlegger å reise til Petrozavodsk med 16 dansere og 4 musikere for 
å delta i den internasjonale festivalen Dance is Calling i juni 2011. Reisen er en gjenvisitt 
etter at karelske dansere besøkte Tromsø i 2008. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The folk dance group Leiklaget BUL tromsø is planning to bring 16 dancers and 4 musicians 
to Petrozavodsk in June 2011 for participation in the international festival Dance is Calling. 
The trip is a return visit after dancers from Karelia visited Tromsø in 2008. 

 

26. Barents DansRåd - prosjektgjennomføring 2011 

Journaldato:  01.03.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Barents  DansRåd- norsk side v/ Anna Karpova 
Prosjekttittel:  Barents DansRåd - prosjektgjennomføring 2011   
Programområde: Småprosjekt Kultur 



Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk oblast kulturpalass, Institusjoner i Arkhangelsk og Kareli 
Prosjektperiode: februar 2011 – juni 2011 
Totalkostnad:  150 000    
Søknadssum:  105 000 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  70 000 
Annen finans:  Egenadeler, Stellaris DansTeater, Statens musikalske teater 
Vedtak:  70 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Barents DansRåd (BDR) består av medlemmer fra alle fire land i Barentsregionen. I tillegg til 
at organisasjonen jevnlig har møter, er en stor del av virksomheten initiering av ulike 
prosjekt, gjennomføring der også medlemmene tar ansvar for planlegging og gjennomføring 
av forestillinger ut på turne. Gjennom dette prosjektet skal rådet gjennomføre et møte med 
faglig program i Petrozavodsk i mai 2011.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Barents Dance Council consists of members from all the four Barents countries. In addition 
to the organising of regular meetings, a great part of the council's work consists of the 
initiating of different projects, where the members themselves are responsible for the 
planning and realization. Through this project the council will arrange a meeting with a 
thematic programme in Petrozavodsk in May 2011. 

 

27. Barents Voluntary Arrangements Exchange (VAE) 

Journaldato:  04.02.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  IntraAct Productions/ Nordnorsk Jazzsente v/ Rune Paulsen 
Prosjekttittel:  Barents Voluntary Arrangements Exchange (VAE)   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Jazz Development Foundation/ Producer Center Arkhangelsk Jazz 
Prosjektperiode: mars 2011 – desember 2013 
Totalkostnad:  600 000    
Søknadssum:  335 000 
Søkt i %:  55,8 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  200 000  
Annen finans:  Nordnorsk Jazzsenter, Musikkseksjonen UD 
Vedtak:  200 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Hovedformålene med prosjektet er å heve den generelle arrangørkompetansen innen jazz 
ogrytmisk musikk hos samarbeidspartnerne i Russland med hjelp av 
frivilligestabsmedarbeidere. Dette vil på sikt kunne medvirke til at profesjonelle artister og 
band somgjester Russland oppnår tilfredsstillende arbeidsvilkår og sikkerhet under 
oppholdet. 



 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The main aim of the project is to raise the general arrangement competence within jazz and 

rythmical music of the co-operation partners in Russia by employing voluntary staff 

members. This will eventually possibly contribute to satisfactory working conditions an 

security for professional artists and bands who visit Russia.  

28. Oppstryk Finnmarks første samling i Zapolyarny 

Journaldato:  07.03.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Oppstryk Finnmark v/ Beathe Sætveit 
Prosjekttittel:  Oppstryk Finnmarks første samling i Zapolyarny   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Aleksander Romanovskiy, Zapolyarny 
Prosjektperiode: april 2011 – april 2011 
Totalkostnad:  311 000    
Søknadssum:  196 000 
Søkt i %:  58 % 
Tilskudd i %:  54,6 % 
Innstilt beløp:  180 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Musikk i Finnmark 
Vedtak:  170 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Oppstryk Finnmark er en ideell organisasjon som har eksistert i 16 år. Deltakerne er 
musikere som spiller strykerinstrument på ulike nivå, - barn fra kulturskolen, amatører og 
profesjonelle musikere fra Finnmark,Tromsø og Russland. De ønsker å få til at de norske 
deltakerne for første gangreiser til Zapolyarni i Russland. Det er omlag 60 norske og 40 
russiske deltakere på øvingshelga/konserten.. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Oppstryk Finnmark has existed in 16 years as an ideal organiszation. The partisipants are 

musicians playing string instruments at different levels, children form music schools in 

Finnmark and Zapolyarni and Murmansk (Russia), amateurs and professional instructor from 

Tromsø, Finnmark and Russia. They  wish the next gathering to find place in Zapolyarni, 

Russia. Ca 60 Norwegians and 40 russians will participate in Zapolyarni. 

29. Festivalsamarbeid mellom Blues i vintermørket og Arkhangelsk the 
blues   

 

Journaldato:  07.04.2011 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Blues i vintermørket v/ Bjørn Bredesen 
Prosjekttittel:  Festivalsamarbeid mellom Blues i vintermørket og Arkhangelsk the 
blues   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 



Prosjektpartnere: Arkhangelsk the blues 
Prosjektperiode: mai 2011 – juni 2011 
Totalkostnad:  212 000    
Søknadssum:  148 400 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  148 000 kr 
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  148 000 kr 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Bluesfestivalene "Blues i Vintermørket" og "Arkhangelsk The Blues" ønsker å videreutvikle 
sitt samarbeid med utveksling av musikere under festivalene i 2011-2010. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The blues festivals "Blues i Vintermørket" og "Arkhangelsk The Blues" wish to develop their 
cooperation through exchange of musicians at the festivals in 2011-2012. 
 

30. Seniordans over landegrensene VI 

Journaldato:  15,04.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Seniordans Norge, region Troms v/ Solfrid N. Hafstad 
Prosjekttittel:  Seniordans over landegrensene VI   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Natalia Kuznetsova 
Prosjektperiode: juli 2011 – juli 2011 
Totalkostnad:  27 000    
Søknadssum:  19 000 
Søkt i %:  70,4 % 
Tilskudd i %:  66,6 % 
Innstilt beløp:  18 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  18 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Natalia Kuznetsova, som har fått instruktørutdannelse i seniordans i Norge (med støtte fra 
Barentssekretariatet), ønsker å komme som observatør til Nordnorsk Seniordanstreff i Bodø 
3. – 5. juni 2011 sammen med to av instruktørene som hun har lært opp i Petrozavodsk og 
som har dannet egne dansegrupper, Vera Zhuikova og Larissa Orlova. Til stede på stevnet 
vil det være 800 dansere fra hele Nord‐ Norge. Et program på 50 danser vil bli gjennomført, 
og det vil også bli danseoppvisning. Gjestene vil få se hvordan et slikt stevne foregår, lære 
nye danser, treffe igjen gamle venner og knytte nye kontakter.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Natalia Kuznetsova, who has been educated senior dance instructor in Norway (supported 
by The Norwegian Barents Secretariat), wants to come as an observer to The North 
Norwegian Senior dance gathering in Bodoe June 3rd – 5th 2011 together with two of the 



instructors that she has educated in Petrozavodsk and who have established their own 
dancing groups, Vera Zhuikova og Larissa Orlova. Present at the gathering will be 800 senior 
dancers form the entire North Norway. A programme of 50 dances will be gone through, and 
there will be dance performance. The guests will see how such gathering takes place, learn 
new dances, meet old friends and establish new contacts. 
 

31. Korevaluering ved Finnmark korforbunds fylkesstevne 2011 

Journaldato:  13.04.2011 
Saksbehandler: Anne Figenschou 
Prosjektsøker:  Nils Petter Pedersen 
Prosjekttittel:  Korevaluering ved Finnmark korforbunds fylkesstevne 2011   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Vokalensemblet Retro, Murmansk 
Prosjektperiode: 16.06.2011 – 20.06.2011 
Totalkostnad:  41 000    
Søknadssum:  20 000 
Søkt i %:  48,8 % 
Tilskudd i %:  48,8 % 
Innstilt beløp:  20 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  20 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Arrangørene av Finnmark korforbunds fylkesstevne 17.-19. juni 2011 ønsker å bruke 
musikkfaglig kompetanse fra Murmansk for faglige tilbakemeldinger til korene. Dette er et 
forsøk på kompetanseoverføring fra det nærmeste fagmiljøet i Øst-Finnmark. Om 
arrangementet blir vellykket er målsettingen at det musikkfaglige miljøet i Murmansk blir 
trukket inn som fast samarbeidspartner i korutviklingen i Finnmark. De russiske deltakerne 
skal også delta på sangstevnet. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Finnmark choir association's gathering aims at a Russion touch this year. The initiators want 
to make use of professianals from Murmansk to classify the choirs. This is regarded as an 
attempt to transfer competence from Finnmark's closest specialist environment. If the 
arrangement turns out as successful, the specialists on music in Murmansk will be invited as 
permanent cooperator in the development of choirs in Finnmark. The Russian participants 
are also going to partake in the song-gathering. 

 

32. Varsku Hær!!! 

Journaldato:  29.04.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Varsku Hær! v/ Skjalg Brun 
Prosjekttittel:  Varsku Hær!!!   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Funk Mafia,Murmansk; Dages kulturverksted; Hammerfest kulturskole 
Prosjektperiode: 31.05.2011 – 01.06.2011 



Totalkostnad:  21 400    
Søknadssum:  15 000 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:  70 % 
Innstilt beløp:  15 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  15 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Dages kultruversted og Hammerfest Kulturskole skal arrangere en workshop i graffiti. 
Workshopen skal gi kunstinteressert ungdom mulighet til å bli kjent med gatekunst - og en ny 
måte og tenke kunst i innendørs- og utendørsområder. Kursledere/instruktørtene leies inn fra 
Murmansk. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Dages kultruversted and Hammerfest Kulturskole will arrange a graffiti-workshop. The idea 
for the workshop is to give art-interrested youth the possibility to get to know street-art, and a 
new way of thinking about both indoor- and outdoor arts.The instructors will come from  
Murmansk. 
 

33. Aksjon gjenoppbygging Nikel kirke  

Journaldato:  04.05.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Sør-Varanger avis/ Aksjon gjenoppbygginr Nikel kirke v/ May Griff Bye 
Prosjekttittel:  Aksjon gjenoppbygging Nikel kirke   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Den ortodokse menighet i Nikel, menigheter i Sør-Varanger 
Prosjektperiode: 21.05.2011 – 22.05.2011 
Totalkostnad:  104 000    
Søknadssum:  62 000 
Søkt i %:  59,6 % 
Tilskudd i %:  38,4 % 
Innstilt beløp:  40 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  40 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
21. mai arrangeres konsert i Kirkenes kirke med deltakelse fra Barfrost (band), Dr Wessel 
(band), Tor Ove Isaksen (sang,gitar), Marte Gjerde og Anna Grønvik Randa l (sang, gitar) 
samt 21 deltakere fra kulturskolen i Nikel.22.mai drar alle musikantene til Nikel og holder den 
samme konserten på kulturpalasset i Nikel. Artistene stiller opp gratis til inntekt for Aksjon 
gjenoppbygging av Nikel kirke. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
21 May 2011 there will be arranged a concert in Kirkenes church with participation of Barfrost 
(band), Dr Wessel (band), Tor Ove Isaksen (song, guitar), Marte Gjerde and Anna Grønvik 



Randal (song, guitar) as well as 21 persons from the culture school in Nikel. 22 May all the 
participants will go to Nikel to hold the same concert in the culture palace. The artists perform 
free of charge, and the income from the concerts will go to the rebuilding of the chuch in 
Nikel. 

 

34. Guitar Summit - del 2 

Journaldato:  03.05.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Torfinn Strømsmo  
Prosjekttittel:  Guitar Summit - del 2   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Timofey Dorofeev,Arkhangelsk 
Prosjektperiode: 25.05.2011 – 30.06.2011 
Totalkostnad:  44 595    
Søknadssum:  25 250 
Søkt i %:  56,6 % 
Tilskudd i %:  33,6 % 
Innstilt beløp:  15 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  15 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Jazz/bluesmusikere i Vadsø og Arkhangelsk har etablert en ny russisk-norsk musikkgruppe 
med fokus på eksperimentell tilnærming/improvisasjon i gitarbasert musikk innen blues-/jazz 
feltet. Gruppen hadde konserter i Arkhangelsk i februar 2011. Denne gangen presenteres 
prosjektet for et mye større publikum, nærmere bestemt gjennom en konsertopptreden i 
forbindelse med bluesfestivalen som arrangeres 27.‐ 29. mai. i Arkhangelsk.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Jazz/blues musicians from Vadsø and Arkhangelsk have formed a new Russian-Norwegian 
music group, focusing on an experimental approach/improvisional guitar based music within 
the field of blues/jazz. The group held concerts in Arkhangelsk in February 2011. This time 
they will present their music to a much larger audience, at the dramatic theatre in 
Arkhangelsk, as a part of the blues festival witch is arranged May 27 – 29 2011. 
 

35. Barneforestillinger på turne i Russland 

Journaldato:  09.02.2011 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Stellaris DansTeater v/ Solveig Leinan-Hermo 
Prosjekttittel:  Barneforestillinger på turne i Russland   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: En rekke institusjoner i Murmansk og Karelia 
Prosjektperiode: februar 2011 – mai 2011 
Totalkostnad:  929 500    
Søknadssum:  395 000 
Søkt i %:  42,5 % 



Tilskudd i %:  16,13 % 
Innstilt beløp:  150 000  
Annen finans:  Egenandel, Departementet,  DKS, Sparebank! 
Vedtak:  150 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Stellaris DansTeater planlegger å reise på turné i den russiske delen av Barentsregionen. De 
skal besøke Zapolyarny, Murmansk, Kirovsk, Petrozavodsk og Sergeza med 
barneforestillingene "Dunongen og Tempusegget" og "Spindelvevjenta". Turneeen skal 
foregå i perioden 9-19. mai 2011. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Stellaris DansTeater plans to go on tour in the Russian part of the Barents region. They are 

going to visit Zapolyarny, Murmansk, Kirovsk, Petrozavodsk and Sergeza with the 

performances "Dunongen og Tempusegget" og "Spindelvevjenta". Both performances are 

made for children. The tour takes place in the period May 9-19. 2011. 

 

36. Samarbeid mellom kirken i Vardø og kirken i Arkhangelsk 

Journaldato:  23.05.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Kirken i Vardø v/ REmi Strand 
Prosjekttittel:  Samarbeid mellom kirken i Vardø og kirken i Arkhangelsk   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: All Saint Church, Arkhangelsk 
Prosjektperiode: 25.07.2011 – 31.07.2011 
Totalkostnad:  137 750    
Søknadssum:  88 167 
Søkt i %:  64 % 
Tilskudd i %:  43,5 % 
Innstilt beløp:  60 000  
Annen finans:  Søkers egenandel, Nordhålogaland bisped.,Vardø kommune, russisk 
EF 
Vedtak:  60 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Som ledd i utvikling av relasjonene mellom kirkesamfunnene, ønsker Vardø kirke å invitere 
All Saint Church fra Arkhangelsk til Vardø. Man ønsker at flere i Vardø menighet skal bli kjent 
med representantene fra Russland. Partene ønsker blant annet å gjennomføre en 
samarbeidsgudstjeneste i Vardø, torsdag, 28. juli, hvor representantene fra den russisk 
ortodokse kirken deltar. Fredag 29. juli skal det gjennomføres en russisk-ortodoks 
gudstjeneste i Vardø kirke.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 



The purpose of the project is to establish a close and tight people-to-people relation between 
the Church of Vardø and theChurch of Arkhangelsk. 
 

37. Dance 4 Life. Summer feeling 

Journaldato:  23.05.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Dage´s kulturverksted v/ Dage Riesto 
Prosjekttittel:  Dance 4 Life. Summer feeling   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Gust Life, Murmansk 
Prosjektperiode: 27.05.2011 – 02.06.2011 
Totalkostnad:  32 830    
Søknadssum:  19 250 
Søkt i %:  58,6 % 
Tilskudd i %:  57,8 % 
Innstilt beløp:  19 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  19 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Dages Kulturverksted (i samarbeid med Gust Life) skal arrangere workshop/konsert i 
Hammerfest i tidsrommet 27. mai‐ 2.juni 2011. Under tittelen "Dance 4 Life" skal fem 
instruktører fra Gust Life og alle de ca 100 elevene fra Dages Kulturverksted og fra 
Kulturskolen og Ungdomsklubben i Hammerfest ha workshops for kompetansebygging. 
Målet for prosjektet er å utvikle etstørre norsk‐ russisk samarbeidsprosjekt innenfor " Dance 
4 Life". 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Dages Kulturverksted in co operation with Gust Life from Murmansk is gonna have workshop 
serie in Hammerfest from 27 may ‐ 2 juni. In this period they are going to have workshops 
with 5 instructors from Gust Life in different dance styles and end with concert to announce 
their Dance-serie " Dance 4 Life" project which is growing out to a streetdance festival 2012. 

 

38. Folk til folk, kommunalt samarbeid og kultur 

Journaldato:  29.04.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Sortland kommune v/ Odd-Roger Dahl 
Prosjekttittel:  Folk til folk, kommunalt samarbeid og kultur   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Monchegorsk kommune 
Prosjektperiode: 15.05.2011 – 30.09.2012 
Totalkostnad:  380 000    
Søknadssum:  266 000 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  238 000  



Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:   

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Kunnskapstutvikling innenfor områdene lokaldemokrati, utdanning og kultur, samt 
kulturformidling.Sortland kommune tar i mot en delegasjon på 20 personer i perioden 15.05. - 
18.05.2011 med eget lokalt program, og sender en delegasjon på ca 20 til Monchegorsk i 
perioden sept/oktober 2011. Også her vil porgrammet dreie seg om kulturformidling og 
kunnskapstuvikling innenfor nevnte vennskapsbyprogram. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Local democrati, education, culture for people in Sortland and Monchegorsk. Delegations 
from Sortland and Monchegorsk will take part in program for the periode May 15-18. and 
september 16.-20. Special program for both delegations. 
 

39.  Polardans 2011 

Journaldato:  05.05.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Tromsø Kulturskole v/ Sally Parkinson 
Prosjekttittel:  Polardans 2011   
Programområde: Ungdomsprogram 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Choreographic Ensemble-Drushba 
Prosjektperiode: mars 2011 – august 2011 
Totalkostnad:  355 000    
Søknadssum:  210 000 
Søkt i %:  59,1 % 
Tilskudd i %:  42,2 % 
Innstilt beløp:  150 000  
Annen finans:  Egenandel Tromsø kulturskole, russisk egenandel 
Vedtak:  150 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Tromsø kulturskole samarbeider med partner Ensemble Drushba i Arkhangelsk om et to-delt 
prosjekt. Prosjektet inneholder en lærerutvekslingsdel og en sommerskole for studenter - 
Polardans. Tilsammen 15 russiske ungdommer og 5 lærere, samt 70 norske ungdommer, 
skal delta på sommerskolen, som avvikles i august 2011 i Tromsø. Skolen skal gi deltagerne 
3 masterclasses per dag og deltagerne skal samme sette opp en forestilling som skal vises 
på kulturhuset i Tromsø. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Tromsø Kulturskole and dance organisation Ensemble Drushba in Arkhangelsk will 
implement a project including a teacher exchange programme where teaching at each others 
schools will help to build a bridge of knowledge and understanding. The main aim is to invite  
teachers and students to the Polardans in Tromsø in August 2011. This is a summer school 
that lasts one week and ends with the students performing on the main stage in Tromsø 
Kulturhus. The school will gather 100 youths aged 13-19, 15 of them from Russia. 



40. Norge blåser med Russland 2011   

Journaldato:  27.04.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  NMF-Nord Norge v/ Anne Guri Frøystein 
Prosjekttittel:  Norge blåser med Russland 2011   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Petrozavodsk Musikk og Kulturskole 
Prosjektperiode: 10.05.2011 – 25.11.2011 
Totalkostnad:  683 000    
Søknadssum:  99 000 
Søkt i %:  14,5 % 
Tilskudd i %:  10,2 % 
Innstilt beløp:  70 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Rana kommune 
Vedtak:  70 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Russiske og norske musikanter møter hverandre under NMFs sommermusikkskole i 
Mosjøen august 2011 for å få felles inspirasjon og lære av hverandres kultur både musikalsk 
og sosialt. 5 elever og 3 lærere fra Petrozavodsk skal delta. Lærerne underviser i fagott og 
obo som er mangelvare i Nord Norge. Elevene spiller sammen med de norske ungdommene 
og deltar på alle aktivitene på kurset. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Russian and Norwegian musicians will participate in NMFs music summer course in Mosjøen 
in August 2011 to get inspiration and learn from from each other both culturally and 
musically. 5 students and 3 teachers from Petrozavodsk will participate. The teachers will 
give lessons in oboe and bassoon, instruments which are rarely taught in the northern parts 
of Norway. The Russian students will play together with the Norwegian students and 
participate in the other activities offerd at the course.  
 

41. UKM Arctic Young Art Connection 

Journaldato:  27.04.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  UKM Arctic v/ Odd-Halvdan Jakobsen 
Prosjekttittel:  UKM Arctic Young Art Connection   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Regional Music College 
Prosjektperiode: 23.07.2011 – 31.12.2011 
Totalkostnad:  1 600 000    
Søknadssum:  190 000 
Søkt i %:  11,9 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:   190 000 
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, KUD, Troms fylke, 
sponsormidle 
Vedtak:  190 000 



 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Formålet med prosjektet er å videreutvikle det ungdomskulturelle samarbeidet i 
Barentsregionen. Prosjektet inneholder et 2 årigprogram med flere kulturtreff for ungdom i 
alderen 13 til 25 år. Gjennom dette programmet er målet å bygge opp etlangsiktig samarbeid 
basert på ungdomskultur i Arkhangelsk (Russland) og Troms fylke (Norge) Prosjektets 
varighet er 2011 og2012. Søker har et langsiktig mål om å utvikle et større 
samarbeidsprosjekt med ungdomskultur der også Finland inviteres med. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The project objective is to further develop the culture of youth programs and cooperation in 
the Barents Region.The projectincludes a two year program consisting of several cultural 
terms for young artists aged 13 to 25 years.Through this program, thegoal is to build a 
longterm cooperation based on youth culture in Arkhangelsk (Russia) and Troms (Norway) 
Duration of theproject is 2011 and 2012.The partners have a long‐ term goal of establishing 
a large joint project in witch also Finland is invited. 

 

42. Kald fisk 

Journaldato:  24.05.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  I galleri v/ Ingerid Jordal 
Prosjekttittel:  Kald fisk   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk regionale kunstmuseum,Arkhangelsk kunstskole, Murmansk 
kunstf 
Prosjektperiode: 29.09.2011 – 31.10.2011 
Totalkostnad:  335 250    
Søknadssum:  229 050 
Søkt i %:  68,3 % 
Tilskudd i %:  44,7 % 
Innstilt beløp:  150 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Finnmark fylke 
Vedtak:  150 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
I galleri vil i samarbeid med flere partnere organisere en turne for ti russiske, norske og tyske 
kunstnere gjennomBarentsregionen. På hvert sted kunstnerne besøker vil kunstnerne 
arbeide fram en utstilling spesifikk for det aktuelle stedet. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
I galleri with partneres will organize a tour for ten ‐  10 ‐  Russian, Norwegian and German 
visual artists through the Barents region. On each stop along the route the artists will create 
a site specific exhibition . 

 

43. Braak 



Journaldato:  21.06.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Immanuel Reiersølmoen v/ Dan-Remi Hansen 
Prosjekttittel:  Braak   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Igor Shaytanov, Murmansk 
Prosjektperiode: 07.08.2011 – 12.08.2011 
Totalkostnad:  190 000    
Søknadssum:  65 000 
Søkt i %:  34,2 % 
Tilskudd i %:  26,3 % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Kirkenesdagene, SVK, Sparebank1 Nordnorge 
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
”Braak” skal være en ungdomsfestival i forbindelse med kirkenesdagene. Festivalen har som 
mål å samle den urbaneungdomskulturen i kommunen som det ellers ikke satses så mye på. 
Målet for prosjektet er å gi ungdom et positivt tilbud, og en mulighet til å bidra. Det skal delta 
25 norske og 20 russiske ungdommer. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
"Braak" will be a youth festival during the "Kirkenes days 2011". The festival aims to unite the 
urban youth culture in the community. The aim of the project is to give youth a positive event, 
and an opportunity to contribute. It will be 25 Norwegian and 20 Russian participants. 
 

44. Gigant 

Journaldato:  23.06.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Huset, Alta kommune v/ Kristoffer Leistad 
Prosjekttittel:  Gigant   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Socium+, Murmansk 
Prosjektperiode: 08.08.2011 – 19.08.2011 
Totalkostnad:  196 000    
Søknadssum:  130 000 
Søkt i %:  66,3 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  60 000 
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  60 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Aronnesrocken inviterer et russisk ungdomsband fra Murmansk til å delta på en workshop 
sammen med regionale norske band, samt opptre under festivalen som arrangeres i Alta i 
august 2011.  



 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Aronnesrocken invites young musicians from Murmansk to participate in a workshop with 

young Norwegian musicians, and to perform, at the festival, which takes place in Alta in 

August 2011.  

45. Kjølnesvisa danseforestilling 

Journaldato:  09.08.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Linda Fredriksen 
Prosjekttittel:  Kjølnesvisa danseforestilling   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Arctic rockers, Murmansk 
Prosjektperiode: 25.08.2011 – 28.08.2011 
Totalkostnad:  106 000    
Søknadssum:  30 000 
Søkt i %:  28,3 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  30 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egeninnsats, Varanger kraft, Frifondet 
Vedtak:  30 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Arktiske hofter,Arctic rockers og Eirihn Kreuer vil lage danseforestilling på Kjølnes fyr 
25.‐ 28.aug.De ønsker å samarbeide,inspirere og utveksle erfaringer med hverandre. Skape 
en arena hvor norsk og russisk ungdom kan møtes og bygge opp et aktivt dansemiljø. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Arctic hips/rockers and Eirihn Kreuer wants to make a danceshow at Kjølnes lighthouse 

25‐ 28.aug. They want to create inspire and exchange knowledge with eachother. They want 

an arena where russian and norwegian youth can meet and develope an active 

danceenvironment. 

46. Litteraturhus Nord - kontakt russisk litteratur 

Journaldato:  30,06.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Litteraturhuset i Nord v/ Jens Harald Eilertsen 
Prosjekttittel:  Litteraturhus Nord - kontakt russisk litteratur   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Goverment of the republic of Karelia; Barentssekretariatet i Murmansk 
Prosjektperiode: 14.08.2011 – 05.10.2011 
Totalkostnad:  168 500    
Søknadssum:  107 000 
Søkt i %:  63,5 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  80 000  



Annen finans:  Søkers og russisk egenandel 
Vedtak:  80 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Litteraturhus Nord skal etableres i Tromsø innen utgangen av 2012. Gjennom dette 
prosjektet skal Litterturhuset som er under etablering knytte kontakter i det russiske 
forfattermiljø, for å invitere forfattere fra Russland til skriveopphold i Litteraturhuset. På sikt er 
målet å etablere litteraturdager og arrangement hos samarbeidspartnere i Russland. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Litteraturhus Nord is going to be permanent in Tromsø within the year 2012. The responsible 
persons working on the establishment want to establish relationships with Russian authors 
and organisations through this project. The aim is to invite authors to Tromsø to write, and to 
arrange litterature days and arrangements together with cooperators in Russia. 
 

47. Jan Gunnar Hoff- Arkhangelsk Jazz Days 2011 

Journaldato:  11.08.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Vatlestad International v/ Odd Erik Vatlestad 
Prosjekttittel:  Jan Gunnar Hoff- Arkhangelsk Jazz Days 2011   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Jazz Development Foundation, Profil AS, Jan Gunnar 
Hoff 
Prosjektperiode: 23.09.2011 – 27.09.2011 
Totalkostnad:  235 000    
Søknadssum:  141 400 
Søkt i %:  60,2 % 
Tilskudd i %:  21,2 % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Jan Gunnar Hoff er invitert til å gjøre tre konserter 24., 25. og 26. september i og rundt 
Arkhangelsk på en av Russlands eldstejazzfestivaler, JazzDays. I tillegg til konsertene, vil 
han også delta på jamsessions med lokale musikere begge kveldene. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Jan Gunnar Hoff is invited to play three concerts on 24th 25th and 26th of September in the 
Arkhangelsk region. He willparticipate on one of Russia oldest jazzfestivals, JazzDays. He 
will also join the jamsessions every evening and play togetherwith local musicians. 
 

48. Tromsø Big Band på JazzDays i Arkhangelsk september 2011 

Journaldato:  11.08.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Tromsø Big Band v/ Fred Glesnes 



Prosjekttittel:  Tromsø Big Band på JazzDays i Arkhangelsk september 2011   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Jazz Development Foundation, Vatlestad International, 
Prof 
Prosjektperiode: 23.09.2011 – 26.09.2011 
Totalkostnad:  565 000    
Søknadssum:  374 400 
Søkt i %:  66,3 % 
Tilskudd i %:  35,3 % 
Innstilt beløp:  200 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  200 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Tromsø Big Band er invitert til å gjøre to konserter 24. og 25. september i og rundt 
Arkhangelsk på en av Russlands eldstejazzfestivaler, JazzDays. I tillegg til konsertene, deltar 
bandets medlemmer på jamsession med lokale musikere begge kveldene. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Tromsø Big Band is invited to play two concerts on 24th and 25th of September in the 
Arkhangelsk region. They will participate on one of Russia oldest jazzfestivals, JazzDays. 
The members will also join the jamsessions every evening and play together with local 
musicians. 

 

49.  Jeg gir deg min hånd 

Journaldato:  26.05.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Prima musikkskole v/ Violetta Sørensen 
Prosjekttittel:  Jeg gir deg min hånd   
Programområde: Hovedprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Jouhikko,Karelia; Irina Smirnova,Finland 
Prosjektperiode: 09.10.2011 – 16.10.2011 
Totalkostnad:  96 500    
Søknadssum:  48 250 
Søkt i %:  50,0 % 
Tilskudd i %:  49,7 % 
Innstilt beløp:  48000  
Annen finans:  egenandeler 
Vedtak:  48 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Prima musikkskole , Karelsk musikkgruppe Jouhikko" og en pianist fra Finland skal arrangere 
et seminar i Mo i Rana i tidsrommet 09.‐ 16.oktober 2011.Under tittelen Jeg gir deg min 
hånd, . Det blir 19 deltakere fra Nordland , 10 fra Petrozavodsk og 1 fra Finland. Målet er 
holdning mot narkotika blant ungdom. 
 



Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Prima music and Karelian music group Jouhikko "will organize a seminar in Mo i Rana in the 

period 09‐ 16th of October 2011. Under title I give you my hand. There are 19 participants 

from Nordland , 10 from Petrozavodsk and 1 from Finland. The goal is attitude towards drugs 

among youth  

50. Sirkusprosjekt for barn og unge i Vardø og Sumposad 

Journaldato:  08.08.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Folkeakademiet Vardø v/ Ingrid Røstad Fløtten 
Prosjekttittel:  Sirkusprosjekt for barn og unge i Vardø og Sumposad   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Sumposad grunnskole,Arkhangelsk; Vardø kulturskole; Sirkus 
Taraxacum 
Prosjektperiode: 18.08.2011 – 15.06.2014 
Totalkostnad:  113 000    
Søknadssum:  42 800 
Søkt i %:  37,9 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  43 000  
Annen finans:  søkers og samarbeidspartners egenandel, Sparebank!, Vardø 
kommune 
Vedtak:  43 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Folkeakademiet Vardø, Kulturskolen i Vardø, Sirkus Taraxacum og elever og lærere i 
Sumposad skal over en tre års periode frahøsten 2011 la barn og unge i Vardø og 
Sumposad sammen få lære å mestre mange forskjellige sirkusleker og øvelser, 
medprofesjonell instruktør og erfarne voksne og barn som bidragsytere. Sirkus som 
internasjonalt språk der alle kan delta, hver på sitt nivå, og utvikle vennskap og kjennskap til 
hverandre over grensen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Folkeakademiet Vardø, Vardø Culture school, Sircus Taraxacum and pupils and teatchers 
from Sumposad will over 3 years fromAugust 2011 let children and youth in Vardø and 
Sumposad together learn to master different sircus activities, with a professional teatcher 
and experienced adults and childrens as helpers. Sircus as an international language where 
everybody can participate,each on his/her own level, and develope friendship and knowledge 
about each other across the norwegian‐ russian border 
 

51. Lommesimfonien 2011 - norsk-russisk samspill 

Journaldato:  11.07.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Rana kulturskole ved Kammerama v/ Elena Bech 
Prosjekttittel:  Lommesimfonien 2011 - norsk-russisk samspill   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 



Prosjektpartnere: Vladimir Troitkiy 
Prosjektperiode: 18.09.2011 – 09.12.2011 
Totalkostnad:  119 300    
Søknadssum:  39 800 
Søkt i %:  33,4 % 
Tilskudd i %:  20,9 % 
Innstilt beløp:  25 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel,Nordland fylke, billetttinntekt 
Vedtak:  25 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
KammeRana-ensemblet med gjest fra Karelen ‐  Valdimir Troitskiy - skal forberede og 
gjennomføre en konsertturne "Lommesimfoni" på Helgeland/Nordland. Forberedelse ‐  
arrangering av musikk‐  september‐ oktober, innøving‐  november, gjennomføring 
desember, i uke 49. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
KammeRana ensemble with guest from Karelia ‐  Valdimir Troitskiy - to prepare and conduct 
a concert tour, "Lommesimfoni"Helgeland / Nordland. Preparation ‐  organization of 
music‐ September‐ October, rehearsing ‐  November, execution‐ December, in week 49 

 

52.  Finnmark internasjonale litteraturfestival 2012 

Journaldato:  08.08.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Finnmark fylkesbibliotek v/ Stine Qvigstad Jenvin 
Prosjekttittel:  Finnmark internasjonale litteraturfestival 2012   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk reional Universal Scientific Library, Høgskolen i Finnmark, 
Prosjektperiode: 29.02.2011 – 06.03.2012 
Totalkostnad:  1 747 000    
Søknadssum:  250 000 
Søkt i %:  14,3 % 
Tilskudd i %:  11,4 % 
Innstilt beløp:  200 000  
Annen finans:  Søkers egenandel, Norsk kulturråd,Sametinget, andre institusjoner 
Vedtak:  200 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Finnmark fylkesbibliotek arrangerer for andre gang Finnmark internasjonale litteraturfestival, 
nå i Kirkenes. Festivalen er et ledd ifylkesbibliotekets strategiske arbeid for å fremme 
litteraturformidling og lesestimulering. Hovedtema er “Språk” og det vil væreprogram tilpasset 
alle aldre med norske, samiske, finske, russiske, nordiske og internasjonale aktører. I 
etterkant av festivalen blir det arrangert en 2‐ dagers tur til Murmansk med besøk til bibliotek 
og andre kulturinstitusjoner. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 



Finnmark County Library is arranging the second biannual literature festival in Finnmark. The 

festival in Kirkenes is a part of thestrategic work to promote literature and reading for people 

in the Northern areas. The theme is ”Language” and there will beprogrammes for children, 

young people and adults with authors and artists from Norway, Scandinavia, Russia and the 

rest of theworld. The festival will also arrange a two‐ day trip to Murmansk after the festival 

for authors and others. 

53. Hip-hop hjerter 

Journaldato:  14.09.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Karasjok kulturskole v/ Gunn Hagestad 
Prosjekttittel:  Hip-hop hjerter   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Lovozero kulturhus 
Prosjektperiode: 04.10.2011 – 31.12.2011 
Totalkostnad:  140 000    
Søknadssum:  97 269 
Søkt i %:  69,5 % 
Tilskudd i %:  57,1 % 
Innstilt beløp:  80 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  80 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Karasjok kulturskole har som intensjon å styrke samarbeidet med vennskapskommunen 
Lovozero gjennom danseprosjektet:"HIPHOP‐ HJERTER".Prosjektet starter i høst 
semesteret uke 45,2011.Det blir danseklasser og møteplasser i Hip‐ hop.Med dansen 
somvirkemiddel,kan "HIP‐ HOP‐ HJERTER" slå i takt.Dansen blir sett på som "kult" blandt 
barn og unge.Her kandansen,kunnskap,utøvelse,toleranse,vennskap ha veksthus.Utvikling 
av fagmiljø,kompetanse i Hip‐ Hop,og samarbeide medvennskaps kommunen,er et 
fundament for utvikling av framtidige prosjekter. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Karasjok kulturskole will through the dancing-project "HIPHOP-HEARTS" strengthen the 
cooperation with the municipal of Lovozero  

 

54. Kulturreise til Murmansk 

Journaldato:  27.09.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Vennskapssambandet Norge-Russland v/Gunnhild Schmidt   
Prosjekttittel:  Kulturreise til Murmansk   
Programområde: Småprosjekt 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Krigsveteraner i Murmansk v/Galina Bonina 
Prosjektperiode: 13.10.2011  – 17.10.2011 
Totalkostnad:  39 500    
Søknadssum:  27 650 



Søkt i %:  70 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  27 000  
Annen finans:  ingen 
Vedtak:  27 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Vennskapssambandet Niorge-Russland drar hvert år til Murmansk for å møte krigsveteraner, 
partisaner, pensjonister, barnehjem og eldresenter. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Vennskapssambandet (”The Friendship Union”) Norway – Russia goes every year to 
Murmansk to meet veterans, partisans, senior citizens, orphanage and center for senior 
citizens. 

 

55. Film- og TV-festivalen Northern Character 2010, norsk deltaking- basis- 
og toppfinansiering   

 
Journaldato:  31.08.2011 
Saksbehandler: Jonas Sjøkvist Karlsbakk 
Prosjektsøker:  Tundra film AS v/ Hilde Korsæth  
Prosjekttittel:  Film- og TV-festivalen Northern Character 2010, norsk deltaking- 
basis- og toppfinansiering   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: TV-selskapet TV-21,Murmansk 
Prosjektperiode: 01.09.2011 – 31.12.2011 
Totalkostnad:  271 812    
Søknadssum:  190 000 
Søkt i %:  41,2 % 
Tilskudd i %:  51,5 % 
Innstilt beløp:  140000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel, Fritt Ord, Sametinget 
Vedtak:  140 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Northern Character er i sitt vesen et direkte og sterkt bidrag til styrking av ytringsfrihet og 
demokratibygging, ikke bare i form av film og reportasjer, men også gjennom faglige 
debattfora og gode nettverk film‐  og TV‐ arbeidere imellom. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The objective is to finance travel and stay for 12 Norwegian participants at the film‐  and TV 
festival Northern Character Nov 15‐ 17 2011 in Murmansk, including Norwegian project 
management. The festival has become a very important meeting‐ place for TV and film 
workers in the Euro‐ Arctic Region, and it is a direct contribution to press freedom and 
democracy building. 
 



56. Dances in the Polar Circle 2011 

Journaldato:  06.09.2011 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Tromsø kulturskole v/ Sally Parkinson 
Prosjekttittel:  Dances in the Polar Circle 2011   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk region committe of culture and art 
Prosjektperiode: 02.11.2011 – 04.11.2011 
Totalkostnad:  123 000    
Søknadssum:  85 000 
Søkt i %:  69,1 % 
Tilskudd i %:  69,1 % 
Innstilt beløp:  85 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  85 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
13 elever og 3 lærere fra Tromsø Kulturskole planlegger å delta i den III International 
festival‐ competion of choreographic art "Dances in the Polar Circle". Komkurransen 
arrangeres 2‐ 4 november 2011 i Murmansk. De ønsker også å delta med 2 dansene til 
komkurransen og 2 til gallaforestillingen, samt å delta i planlagte workshops i forbindelse 
med festivalen.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Tromsø Kulturskole wish to participate with 13 students from the age of 14 years to 19 years 

old and 3 teachers at the Dances in the Polar Circle festival in Murmansk 2‐ 4 november 

2011. The competion and Gala performance will take place at the Regional Palace of Culture 

of the S.M Kirova of Murmansk. They also plan to participate in planned workshops during 

the festival. 

57.  Reisen til julestjernen 2011 

Journaldato:  01.09.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Dages Kulturverksted v/ Dage Riesto 
Prosjekttittel:  Reisen til julestjernen 2011   
Programområde: Ungdomsprogram 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Gust Life, Murmansk; Frederik Herranen, Sverige 
Prosjektperiode: 01.06.2011 – 31.12.2011 
Totalkostnad:  585 000    
Søknadssum:  315 000 
Søkt i %:  53,8 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  0  
Annen finans:  Søkers egenandel, Hammerfest kommune 
Vedtak:  0 

 



Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Dages Kulturverksted setter opp forestilling Reisen til julestjernen i ny versjon julen 2011. 
Forestillingen var en suksess i 2010. Med nye versjon går forestillingen i Hammerfest 
1.‐ 4.desember. Det er også lagt opp til turne til Alta/Lakselv i 2011. Det skal delta 100 
norske og 10 russiske ungdommer. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Dages Kulturverksted  will arrange the musical and danceshow Reisen til julestjernen in the 
new release Christmas 2011. The show was a success in 2010. With the new version will 
show in Hammerfest 1‐ December 4. It is also planned to tour to Alta / Lakselv in 2011.There 
are 100 participants from Norway and 10 from Russia. 

 

58. NORWEGIAN- RUSSIAN BORDER ROCK 

Journaldato:  14.10.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Sacred Sound 
Prosjekttittel:  NORWEGIAN‐ RUSSIAN BORDER ROCK   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Pechenga kommune 
Prosjektperiode: 02.02.2012 – 04.02.2012 
Totalkostnad:  36 500    
Søknadssum:  16 500 
Søkt i %:  45,2 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  16 000 
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  16 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
"Norwegian‐ Russian Border Rock" er et samarbeidsprosjekt mellom det norske bandet 
Sacred Sound og musikere i Russland.Prosjektets formål er å danne konserter i Zapoljarny 
og Murmansk som bærer både russiske og norske artister. Det skal delta 11 ungdommer i 
prosjektet. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
"Norwegian‐ Russian Border Rock" Is an cooperation project between the norwegian band 
Sacred Sound and musicians in Russia. The projects purpose is to create concerts in 
Zapoljarny and Murmansk witch carries russian and norwegian artists. 

 

59. Cry Out and Shout Berlevåg International Choir Festival 

Journaldato:  03.10.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Sangkraft Berlevåg v/ Ingvild Sehl 
Prosjekttittel:  Cry Out and Shout Berlevåg International Choir Festival   
Programområde: Småprosjekt Kultur 



Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Philharmonic 
Prosjektperiode: 20.06.2012 – 23.06.2012 
Totalkostnad:  520 000    
Søknadssum:  364 000 
Søkt i %:  70 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  10 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  10 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
1. Sangkraft Berlevåg ønsker å møte musikere og sangere av høy kvalitet i Murmansk for å 
vurdere framtidig samarbeid.2. Til festivalen «Cry Out and Shout» 20. til 23, juni 2012 ønsker 
Sangkraft Berlevåg å engasjere 8 kor fra hele verden, deriblantRussland. Korene skal ha 
egne konserter under festivalen i tillegg til å møte amatørkor. 21. juni direktesendes et 
to‐ timers TVprogram der det russiske koret og muligens også noen musikere vil delta. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
1. Sangkraft Berlevåg would like to visit musicians and singers in the Murmansk region to 

consider possible future cooperationprojects.2. We want to engage eight outstanding choirs 

from all over the world to the choir festival «Cry Out and Shout» June 20th till 23rd 2012. 

Each choir will have their own concerts in addition to other meetings with amateur choirs. A 

two‐hour directransmitted TV program on June 21st will bring the concert to TV‐stations in 

60. Taking Inventory  

Journaldato:  10.10.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Tromsø Kunstforening v/ Svein Pedersen 
Prosjekttittel:  Taking Inventory   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Antonina Zjeltova, Murmansk; Mobile Kultur Byrå 
Prosjektperiode: 01.11.2011 – 31.12.2011 
Totalkostnad:  147 450    
Søknadssum:  60 000 
Søkt i %:  40,7 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:   60 000 
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Mobile Kulturbyrå, Troms 
fylke 
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Mobil Kultur Byrå og Tromsø Kunstforening presenterer 22.‐ 24. november 2011 russisk 
marked med 15 russiske torgselgere i TromsøKunstforening. Som en forlengelse av 
markedet arrangeres det 6 åpne foredrag som drøfter ulike sider ved mulighetene forhandel i 
småskala på tvers av grensene; ideen om fri kapital vs. konkret virkelighet for torghandel; 



torghandlerne somrepresentanter for en "tapt generasjon" av pensjonister i det nye, 
post‐ Sovjetiske Russland. I tillegg arrangeres en filmvisning avJarmark Europa av Minze 
Tummescheit, som handler om et av det tidligere Øst‐ Europas største markeder. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
November 24–26 2011 Mobile Kultur Byrå (MKB) and Tromsø Kunstforening re‐ locates the 

Russian Market in Kirkenes to TromsøKunstforening. In connection with the market there will 

be a programme of afternoon sessions consisting of lectures, performanceand a film 

screening. By taking the actual trade at the Kirkenes town square as point of departure the 

project aims to highlightquestions concerning international trade and market capitalism. 

61. Ungdom Vil, Ungdom Kan 

Journaldato:  27.10.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Basen v/ Immanuel Reierstølmoen 
Prosjekttittel:  Ungdom Vil, Ungdom Kan   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Petchenga kommune, Røyken videregående skole 
Prosjektperiode: 06.02.2012 – 12.02.2012 
Totalkostnad:  275 846    
Søknadssum:  80 400 
Søkt i %:  29,1 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Søkers egenandel, Ungdom og arr.kontoen, Ungdom og fritid, Kaos 
spekta 
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
”Ungdom vil, ungdom kan” planlegges å være et samarbeidsprosjekt mellom ungdom på 
Steiner Videregående Skole i Røyken og ungdom i Sør‐ Varanger Kommune + Pechenga. 
Sammen skal det dannes workshops i film, dans, foto, musikk og grafisk design. Disse 
workshopene skal gå aktive over en uke, og skal til sammen danne en felles forestilling på 
slutten avarrangementet. Forestillingen vil ta sted under Kaos Spektakel i Barentshallen 
Lørdag 11. Februar 2012. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The project is planned to be a collaboration between students of Steiner High School, 

Sør‐ Varanger Municiplarity and Pechenga. Together it's gonna form workshops in 5 

categories: Movie, dance, photo, music and graphic design. These workshops shall last in 

one week, and end up in a final performance in the end of the event. The event will take 

place in Barentshallen under Kaos Spektakel February 11 in 2012. 

62. Videreutvikling i rytmisk dans 

Journaldato:  14.11.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  FrvilligSentralen og Gamvik kulturskole v/ Olga Kornilova 



Prosjekttittel:  Videreutvikling i rytmisk dans   
Programområde: Barents Kult 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: ANIYA, Murmansk 
Prosjektperiode: 05.01.2012 – 06.01.2013 
Totalkostnad:  42 800    
Søknadssum:  28 100 
Søkt i %:  65,7 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  20 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenanel, Folkeakademiet Mehamn, 
sponsing 
Vedtak:  20 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Dansegruppa Aniya fra Murmansk kommer til Mehamn i januar 2012 for å holde kurs i 
zumba. Deltakerne fra Mehamn får 7måneder å jobbe med det de har lært, før gruppa 
kommer tilbake under Nordkynfestivalen og har et kurs til og en danseoppvisning. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The dance group Aniya from Murmansk will come to Mehamn in January 2012 to hold a 
course in zumba. The participants from Mehamn will practice what they have learnt for 7 
months. Then the dance group will return during the Nordkyn festival to hold another course 
an a joint dance performance. 

 

63. Pilot 

Journaldato:  15.11.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Tvibit v/ Christian Hyld 
Prosjekttittel:  Pilot   
Programområde: Ungdomsprogram 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Regional Board for Youth Affairs 
Prosjektperiode:  –  
Totalkostnad:  160 000    
Søknadssum:  112000 
Søkt i %:   % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  112000  
Annen finans:  Troms fylke 
Vedtak:  112 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Utvikle metoden prosjektbasert medvirkning å russisk side gjennom å etablereen 
Prosjektvugge i Murmansk, samt vurdere mulighetene for videre samarbeidog etablering av 
et ressurssenter for ungdomsarbeid og medvirkning iNordområdene. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 



 
Develop method of project-based participation in Russia by establishing a Project Cradle in 

Murmansk, and consider possibilities for further cooperation and e 

 


