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DU kan møte over 70 lag/organisasjoner i Grieghallen lørdag 10.sept kl. 11-16

Lager flotte 
kniver... 
s. 7

Frivillige organisasjoner 
er viktig
s.6

Bli med på 
samspillkurs
s.7
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Det er med stor entusiasme og glede me ynskjer velkomen til Amatørkulturdagen. Programmet er i år 
som i fjor fyllt til randen med fantastisk amatørkultur.  75 organisasjonar deltek med stands og kulturelle 
innslag. 
Som publikummer får du anledning til å møte det breie kulturtilbodet som er i Bergen. Du  får snakke 
med dei som har stands og sjå kva aktivitet som rører seg i byen. Viss du sjølv er med i ein organisasjon 
får du garantert inspirasjon til vidare arbeid. Kanskje møter du nye organisasjonsvener du kan samarbeide 
med. Viss du ynskjer å bli med i ein aktivitet har du her ein unik anledning til å finne ut kva som passer for 
deg. 
Me garanterer at du vert overraska over det mangfaldige kulturtilbodet som finst, og me garanterer at du 
møter hyggelige folk! Alt dette er mogeleg med solid støtte frå Bergen kommune. Det er veldig viktig for 
oss at Bergen kommune spelar på lag, og vi set stor pris på at kulturbyråd Harald Victor Hove kjem og 
opnar Amatørkulturdagen.

Velkomen til Grieghallen

Endre Kleiveland, Prosjektleiar
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Redaktør:
Karen Cecilie Heldal
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espen@e-design.no

Amatørkulturen er svært viktig for 
bergenseres egenaktivitet og opplevelser. 
Bergens ambisjon er å være en raus 
kulturarena med utpreget toleranse for 
alle slags uttrykk og sjangre. Vi vil ha 
ubegrenset kulturell og kunstnerisk 
frihet og lave terskler for befolkningens 
deltakelse og  opplevelser.
 
Deltakelse i kunst og kultur styrker 
følelsen av tilhørighet i lokalsamfunnet 
og i sosiale nettverk. Lag og foreninger 
er knutepunkt der det blir knyttet bånd 
på tvers av kulturelle og sosiale skiller. 
De skaper holdeplasser, identitet og 
etablerer nettverk. Deltakelse i 
amatørkulturtilbudet gir kompetanse og 
mange nye kunst- og kulturutøvere har 
sin bakgrunn i amatørkulturlivets 
opplæringstilbud.
Som kulturbyråd ønsker jeg kulturell 
inkludering basert på bred deltakelse, 
dialog og på respekt for ulike alders-
gruppers, kulturers og kulturuttrykks 
verdi. Kulturpolitikken skal ta høyde for 
de mangfoldige formene og uttrykkene 
som finnes i et moderne samfunn, og bare 
slik kan vi bidra til å utvikle et ønsket 
kulturelt demokrati.
Derfor er Amatørkulturdagen også 
viktig, fordi vi får møte mangfoldet og 
se variasjonen som finnes innenfor 
amatørkulturlivet. Jeg håper at mange 
tar turen til Grieghallen den10. sept. og 
får glimt og smakebiter av alle de flotte 
kulturtilbud som Kulturbyen Bergen kan 
tilby.
 
Jeg ønsker alle deltakere og 
Amatørkulturrådet hjertelig til lykke 
med arrangementet.
 
Harald Victor Hove
Kulturbyråd

Vel møtt til den  andre Amatørkulturdagen! Ta deg tid til nokre timar i Grieghallen denne 
laurdagen!

Er du på utkikk etter ein aktivitet å bruke fritida di på så er dette ei flott stad å starte.
Dersom du ikkje har bestemt deg for kva du skal stemme vil du på Amatørkulturdagen 
få innspel på partia sine syn på kulturpolitikken.  Vi synst det er flott at partia prioriterer 
denne møteplassen no i sluttspurten av valkampen. Stopp opp og få med deg innlegg frå 
ulike politiske parti!

 Vi er glade for at Bergen kommune satsar på amatørkulturen og ynskjer sjølvsagt enno 
betre rammer for arbeidet framover.  Bruk stemmeretten din, der kan du påvirke am-
atørkulturen sine rammevilkår.

Amtørkulturrådet vil uansett  halde fram arbeidet for å styrke amatørkulturen! Målet er 
at Bergen skal vere den mest MANGFOLDIGE og AKTIVE kulturbyen innan 2017.  
Dersom din organisasjon enno ikkje er medlem, ta turen innom Grieghallen og nyt den 
store variasjonen Amatørkulturdagen representerer! Kanskje finn du inspirasjon til nye 
aktivitetar eller samarbeidspartnarar!

Mangfoldig liv med

Ragnhild Gimmestad
Styreleder Amatørkulturrådet

Kom og se hvilken bredde og mangfold amatørene 
representerer! Og det beste av alt: du kan bli med! 
Enten du vil lære noe nytt eller ta frem igjen 
malerpenselen eller instrumentet du spilte for 
mange år siden, vi viser deg mulighetene!

Stands
Over 60 stands med amatørkultur vil orientere 
deg om tilbudet til mange av dem som driver med 
ulike former for amatørkultur i byen vår. Listen 
over hvem som har stand står på neste side. Mye 
spennende å se!

Hovedscenen/Griegsalen
Dette er Bergen sin indrefilet av en scene. Plass til 
halve byen, og topp moderne lyd og lysutstyr. Her 

Kulturkafé
Nytt av året er at vi vil holde en kulturkafé i foajeen 
nede. Her vil det være muligheter for å drikke en 
kopp kaffe, spise lunsj, samtidig som en får solide 
kulturelle inntrykk inn i alle de sansene en ikke 
bruker på maten. Det blir politikerkafé, benytt 
anledningen til å stille politikerne spørsmål om hva 
de vil gjøre for amatørkulturen! 

Ute
Alt som har mye lyd og ikke trenger lydforsterkning 
plasserer vi under spissen ute. Dette vil bli en 
skikkelig velkomstkomite inn i denne smeltedigelen 
av kultur som utspiller seg denne dagen.

vil det være rikelig med utfordringer og muligheter 
for våre organisasjoner å kose seg. Her blir det 
program hele dagen, kom og gå som du vil.  Alle er 
invitert til å delta på allsang klokken 14.30 og fra 15 
til 16 vil det bli en forestilling som gnistrer av ulike 
kunstneriske uttrykk! Til denne forestilingen lukkes 
dørene kl. 15, så det gjelder å være presis. Vi lover 
en flott opplevelse!

Foajeen
I foajeen oppe vil vi sette opp en liten intimscene 
for kulturelle innslag. Her vil innslagene gå hånd i 
hånd med mylderet av stands, og lage en spesiell 
atmosfære.

Åsane Historielag er et aktivt lag på mange områder. Sogeskrift, foredrag, og bydelsvandringer 
er bare noe av det som engasjerer. 

Samling og rydding
-Vi begynte å utgi sogeskriftet Åsabuen i 2001. I begynnelsen et nummer årlig, men de siste 
årene har vi kommet med to, sier leder Marianne Herfindal Johannessen. 
Hun forteller at de også har medlemmer som arbeider med registrering av kilder og bygninger 
og et eget intervjuteam som intervjuer eldre åsabuer. 
-I samarbeid med Åsane Bygdeboknemd samler vi også inn eldre bilder fra Åsane, og vi har til nå 
samlet inn over 6000 bilder. Det siste året har vi også arrangert kulturdugnader av typen ”Rydd 
et kulturminne”. Her er det rett og slett snakk om fysisk rydding av skog og kratt. 

Engasjement
Åsane Historelag har lykkes i å skape et engasjement i Åsane. 
-Vi har vært aktive selv og holder møter og arrangementer åpne for alle, ikke bare medlemmer. 
Vi har også vært synlige i media på mange ulike saksfelt. Vi tror at så lenge vi klarer å formidle 
bydelens historie og samtidig vise at vi er opptatt av bydelens utvikling i dag, kommer 
medlemsveksten til å fortsette. 

Spennende fortid
-Mange har fått øynene opp for at det er spennende å finne ut ting både om familiens fortid 
og om stedets fortid. Det at mange av de historiske kildene er blitt så lett tilgjengelige for folk 
flest på internett og også med på å øke interessen for lokalhistorie, sier Marianne Herfindal 
Johannessen engasjert.

Rydder kulturminner: Anne-Linn Lundeland, Magnus Blindheim og Ida Sofie Tertnes i bakgrunnen rydder ved 
demningen på Hetlebakken i Åsane. 

Tekst: Karen Cecilie Heldal foto: Åsane historielag

Velkommen til Amatørkulturdagen! 
Grieghallen kommer til å yre av engasjerte folk med spennende aktiviteter den 10. september.

Formidabel vekst
Historie, identitet og røtter er viktig for mange. Interessen for lokalhistorie og slektsforskning har økt de siste årene. 
Åsane Historielag har vokst med over ett hundre medlemmer årlig siden 2007. 

Amatørkulturen



Amatørkulturdagen 2011 Amatørkulturdagen 2011

54

04  Adventistkirkens musikkarbeid
08-09 AKKS
41  ”Alt for damene” koret
15  Alvøens Musikkforening
34  Amatørkulturrådet
18  Arnaringen
16  BADS
05  Bekkalokket Fotoklubb
11  Bergen Beat Club
39  Bergen Brettspillklubb

46  Flamenco danserne
06  Folkeuniversitetet Friundervisningen   
  i Bergen
27  Fortidsminneforeningen i Bergen
55  Frekvens Ungdomsavisen
50  Fritidsmalernes Forening
08-09 Hordaland Musikkråd
29  Hulen
30  Jentekoret Kalliope
35  Kongshirden 1260
-  Koret Konsonans
07  Kronstad Teater og Musikkforening
33  Kulturkontorene i Bergen
60  Laksevåg Blandet kor
10  Laksevåg Kulturhistoriske Forening
26  MuHo Museumsenteret i Hordaland
08-09 Nobu Vest
53-54 Norsk Jernbaneklubb
-  Norwegian Talc Slave Choir
40  Pikekoret Jenter fra Bergen
01  Proffene
-  Rolland skolekor

12  Bergen Dukkemakerlag
36  Bergen Husflidslag
19  Bergen Internasjonale Folkedansklubb
51  Bergen Kameraklubb
14  Bergen Kystlag
32  Bergen Musikkteater
22  Bergen Nord Kammerkor
02  Bergen og omegn Geologiforening
42  Bergen Pipes and Drums
52  Bergen Quiltelag
43  Bergen Scottish Society
28  Bergen Trompetensemble
44  Bergen Videoamatører
31  Bergenstollekniven
38  BIKS
45  BUL Ervingen
23  Capoeira CBS 
28  Dragefjellets Musikkorps
  Drageoktetten, Dragesekstetten.
57  Sola Fide
21  Fana Husflidslag
20  Fana Ungdomslag, Bunadsgruppen 

56  Seniordans Hordaland
-  Shantykoret Cape Horn
61  Skjold Nesttun Janitsjar
13  Sola Fide
38  Tango Abrazo
25  Tertneskoret 
03  Vestlandske Folkekunstlag
58  Vestlandske Teatersenter
59  Vokalensemblet Glissando
-  Vokalgruppen Skrik
24  Ytre Arna Historielag
18  Åsalåten Toraderlag
17  Åsane Historielag

Program Scene Foaje Politikerkafé

Korkafé

Dansekafé

Griegsalen/Hovedscenen

     PROGRAM  
Ute

OVERSIKT OVER 
DELTAGENDE 
LAG/ STANDS:   
1-46 2. Etg
50-68 1. Etg 

Tid Hvem
11.00-11.10 Alt for damene koret
11.15-11.30 Bergen Pipes and Drums

Offisiell åpning av Amatør-
kulturdagen 2011 ved byråd 
Harald Victor Hove.
Partirepresentantene får tre 
minutter til å fortelle hva de 
vil gjøre for amatørkulturen.

11.50-12.00 Rolland skolekor
12.05-12.20 Alvøens musikkforening
12.20-12.30 Norwegian Talc Slave Choir
13.00-13.20 Drageoktetten
13.20-13.35 Barnekoret Jenter fra Bergen
13.35-13.45 Tertneskoret
13.50-14.00 Laksevåg blandakor
14.30-14.40 Seniordans
14.45-14.55 Åsalåten / Arnaringen

Tid Hvem
11.50 – 12.20 Politikerkafé
Still politikerne spørsmål over en kopp kaffe

Tid Hvem
14.00-14.08 Vokalensemblet Glissando
14.10-14.18 Tertneskoret
14.20-14.30 Konsonans

Tid Hvem
12.30-12.40 Seniordans
12.45-13.00 Åsalåten / Arnaringen / Bul Ervingen

Tid Hvem 
11.00-11.15 Bergen Beat Club
11.15-11.30 Flamencodanserne
12.00-12.20 AKKS – Gruppen Lovebugs
12.20-12.40 Jentekoret Kalliope
12.40-13.10 Adventkirkens musikkarbeid
13.10-13.30 Vokalensemblet Skrik
13.35-13.55 Proffene
14.00-14.25 Bergen Amateur Dramatic Society

Tid Hvem
11.00-11.20 Åsalåten 
11.25-11.45 Shantykoret Cape Horn
11.50-12.05 Alt for damene koret
12.15-12.35 Bergen Pipes and drums
13.30-13.50 Bergen trompetensemble
14.00-14.20 Dragesekstetten

Allsang med Bjørn Berntsen og Bergen 
Nord Kammerkor
Forestilling med innslag fra hele 
amatørkulturen

14.30-15.00

15.00-16.00

11.30

11.40
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Kreativ med søm Har du lyst til å være kreativ mens du skaper unike 
klær til deg selv eller barna? Lær å sy!

På samspillkursene samles folk som har ulik 
erfaring med å spille et instrument. De settes 
sammen i grupper, og utvikler samspillet i 
gruppen med veiledning fra en instruktør. 

Matchmaker
Den som setter sammen bandene, er 
Victoria hos AKKS. Hun jobber mest med 
samspillkursene og er kontaktperson hvis du 
låner øvingslokaler hos AKKS.
-Jeg setter sammen bandene ut fra alder, 
sjanger og nivå, sier Victoria som flere 
ganger har opplevd at gruppen fungerer så 
godt sammen at bandene fortsetter å spille 
sammen etter kurset også. 

Stjerne på 5 uker
Kursene varer i fem uker, og avsluttes med 
konsert på selveste Garage. 
-Deltakerne synes det er enormt stort å spille 
på Garage. Det er stas å være backstage og 
det blir en sosial happening der kontakter 

knyttes og erfaringer utveksles, forteller 
Victoria. 
Øver og øver
Inne på et av øvingsrommene treffer 
vi Gabrielle Lahn-Johannessen (14)  og 
Stine Marie Horæs (15). De stortrives på 
samspillkurs. 
Stine Marie har spilt gitar i fire år og har vært 
på flere samspillkurs. 
-Det er så gøy å spille sammen med andre, 
og jeg lærer noe nytt hver gang. Jeg liker best 
pop og rock. 
Når bandet øver sammen, er avslutnings-
konserten en viktig motivasjon.
-Konserten pleier å være helt topp, sier Stine 
Marie som gleder seg veldig. Det gjør også 
Gabrielle, som spiller på en scene for første 
gang. 
-Jeg har bare spilt bass i noen måneder, og det 
er utrolig mye gøyere å spille med andre enn 
å sitte alene på rommet med gitaren. Og så 
spiller jeg mer, jeg må jo øve til jeg treffer de 
andre igjen. 

Utvikling
Victoria spiller selv i band og synes at 
ungdommene utvikler seg mye i løpet av 
kurset.

-De øver, venner seg til å spille med andre og 
lærer å håndtere utstyr.  Alene, sammen og 
med instruktør får alle masse nye impulser 
som løfter dem videre med musikken.    
www.akks.no

Knivklubben Bergenstollekniven holder til i en 
trebod bak Bryggen.
Inne i det koselige trehuset er kaffen alltid klar, og 
engasjerte karer forteller villig alt om knivmaking. 
Klubben har over hundre medlemmer.
Helge Nelson synes det er kjekt å skape sine egne 
kniver. Det er utrolig hvor mange ulike materialer man 
kan bruke.

For alle
-Dette er noe alle kan gjøre, sier Helge. 
-Vi har medlemmer fra ungdom og til 92 år. Det er mest 
menn, men også noen damer. De fleste kjøper ferdige 
knivblader og lager skaftet selv. Vi lager også slirene. 
Det er spennende at man kan bruke så mange 
forskjellige materialer og teknikker. Knivskaftet kan 
lages av ulike tresorter, bein og horn. De pyntes ofte 
med sølv eller andre metaller. Sliren lages i skinn og det 
er utrolig mange måter å utforme og dekorere den på. 

Allsidig
Lars Tveit er en erfaren knivmaker. Han er svært allsidig 
både når det gjelder materialbruk og teknikker. 
-Bare fantasien setter grenser for hvordan man kan 
utforme en kniv, sier han og viser et lite utvalg av egen 
produksjon. 
Det er flotte kniver som ligger godt i hånden og utført 
i ulike treslag. Noen er pyntet med sølvarbeider, andre 
er røffere utført. Det samme gjelder slirene, utrolig 
vakre.

Bergenstollekniven
Klubben vil gjerne ha flere medlemmer. 
-Klubbhuset er åpent tirsdag og onsdag fra 18-20. 
Her får du veiledning og kan kjøpe det du trenger for 
å komme i gang. Vi har også båndsag og slipemaskin 
i verkstedet, sier Nelson. I høst skal vi ha kurs for 
nybegynnere og viderekomne, sier han og inviterer til 
høstutstillingen 24. og 25.september. 

Flotte kniver kan du lage selvFrivillige organisasjoner: 
En grunnstein En håndlaget kniv er et lite kunstverk, og er ekstra kjekk å bruke. 

Håndverket krever en dose tålmodighet, resten kan læres. 

I Norge har vi en sterk følelse av fellesskap og tillit. 
Mye av dette bygges i de frivillige organisasjonene 
som utgjør en grunnstein i vår demokratiske 
samfunnsmodell.  

Tekst og foto: Karen Cecilie Heldal

Samspill og konsert Liker du å spille og vil spille sammen med andre? 
Da kan et samspill kurs på AKKS være det som får deg i gang!

Bak en rad med symaskiner på sømkurs hos Folkeuniversitetet finner vi mange skaperglade 
damer. De blir enda mer fornøyd når plaggene tar form.
En av dem er nybegynner Siri Brønlund. 
-Mamma sydde hjemme da jeg var liten, og jeg hadde lyst til å videreføre det med å sy klær 
selv.  Det er gøy å lære å sy! Det går jo så fort med disse små plaggene!

Alt er mulig
Siri har lyst til å sy ting til seg selv også etter hvert. Foreløpig har hun blant annet sydd 
anorakker til barna i glade farger. 
-Det er greit å øve seg på barneklær. Det går jo ikke så mye stoff, så det er ikke noe stort 
tap hvis jeg gjør feil. Dette kurset er utrolig inspirerende! Jeg har vært litt lite sosial i det 
siste, jeg har sydd nesten hele tiden. Neste prosjekt er bukser med lommer og så vil jeg 
prøve meg på applikasjoner!

Prinsessekjoler
Det er bare fantasien som setter grenser for hva du kan skape med klær, og lommene kan 
sitte der du vil.  Til prinsessekjolen kan du boltre deg med gullbånd, blonder og små kroner. 

Friundervisningen har kurs i mange ulike håndarbeids, husflid og håndverksteknikker. 
Det finnes tilbud både for nybegynnere og viderekomne. 

SPILLER SAMMEN:  Gabrielle og Stine-Marie synes det er topp å spille i band. 

Tekst og foto: Karen Cecilie Heldal

Slik hyller statsråd Audun Lysbakken de frivillige organisasjonene og ønsker Amatørkulturdagen 
lykke til. 

Skole i demokrati
-Både lag og foreninger innen amatørkulturen og annet frivillig arbeid er en viktig lærings- og 
dannelsesarena i demokratiske prosesser, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun 
Lysbakken under et travelt bergensbesøk midt i valgkampen. 
-Norge er et av de landene i verden som har flest frivillige organisasjoner.  Vi har også flest 
innbyggere som tilbringer noe av fritiden i et lag eller forening. Dette tror jeg har nær sammenheng 
med at vi har et godt utviklet folkestyre. Det er kort vei mellom vanlige folk og makten. 
Det er med på å gjøre Norge til et godt samfunn å leve i. 

Vi kan mye
Lysbakken legger til at nordmenn er et kompetent folkeslag. Mange vet hvordan de kan påvirke og 
øve innflytelse i samfunnet. 
-Det er også mye lokalt samfunnsengasjement. Jeg er glad for at mye av det folk driver med enten 
det er kultur, idrett eller andre ting er basert på frivillig innsats og ikke kommersielt basert. I et 
samfunn der vi kan kjøpe oss det meste har dette en egenverdi. Det gir oss enda bedre mangfold 
og bredde, som vi har stor glede av. 

Sosiale nettverk
Vi snakker også om at amatørkulturen for mange utgjør viktige sosiale nettverk og at kultur kan 
være en brobygger. 
Som inkluderingsminister oppfordrer han frivillige organisasjoner til å invitere og gi plass til våre 
nye landsmenn. 
-De ønsker ofte å delta, men har ikke blitt spurt om de ønsker å være med, sier Lysbakken. 
-Vi kan få gjort mye med politiske vedtak, men jeg tror at de frivillige organisasjonene er en ressurs 
innen integrering som kan få gjort mye mer. Det farligste er fordommer og forestillinger som 
oppstår fordi folk med ulik bakgrunn ikke kjenner hverandre. Organisasjonene er en viktig arena 
der folk kan møtes, dele en felles interesse og bli kjent, sier Lysbakken og oppfordrer alle lag og 
foreninger til å tenke over hvordan de kan inkludere flere grupper i den samfunnsdugnaden som 
de er en del av. 

Barn lærer
En omfattende del av det frivillige arbeidet er rettet mot barn og unge. 
-Det er en imponerende innsats som legges ned av voksne for å gi barn og unge en 
meningsfull fritid. Dette er en utrolig ressurs. Det er både en dannelses og læringsarena der 
mestringsfølelse og selvtillit gror frem. De unge får være med å styre i sitt lag eller forening, 
og slik er dette en viktig skole i demokrati. 
Lysbakken er også opptatt av at barn og unge har rett til å utrykke seg kunstnerisk på sine 
egne premisser. Utfordringen ligger også her i å få med de som lett blir stående utenfor på 
grunn av økonomiske eller sosiale forhold. 

Fellesskap
-De frivillige organisasjonene bidrar til at vi er et folk som har evne til å stå sammen. 
Det har kommet tydelig til uttrykk etter at landet ble rystet av udådene i sommer. 
De unike kvalitetene som kom til utrykk da folk trakk sammen i fellesskap i en ekstrem 
situasjon er et uttrykk for en kultur som også finnes til hverdags.
Det er godt, og det kommer et sted fra. Det viser at vi har en god dugnadsånd i dette 
landet og det lover godt for fremtiden, tross alt, sier Audun Lysbakken til slutt. 

Tekst og foto: Karen Cecilie Heldal

Mange føler seg oppkvikket etter en kveld på kor eller dramagruppe. Følelsen av å skape 
noe og utrykke seg kunstnerisk gjør også godt.  Nyere forskning tyder på at det faktisk er en 
sammenheng mellom slik aktivitet og helsen vår. 

Et skapende liv er et bedre liv
Forskere ved HUNT (helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) har funnet ut at aktiv deltagelse 
i kultur kan gi svært god helseeffekt. Frem til nå har fysisk aktivitet vært måleenheten for god 
helse. Men denne studien viser at også andre aktiviteter virker positivt inn på helsen. 
Det er positivt for helsen å gå på konsert eller utstilling. Men det er de som selv driver med 
musikk, dans eller kunstmaling som scorer høyest når det gjelder helseeffekt. 
De opplever bedre helse, er mer tilfreds med livet sitt og har mindre forekomster av angst og 
depresjon. 

Kultur gjør godt
Dirigent, korsanger og musikkforsker Anne Haugland Balsnes er opptatt av kor i et helse- og 
livskvalitetsperspektiv. Mer enn 200 000 nordmenn synger i kor. Balsnes er opptatt av kor i et 
helse- og livskvalitetsperspektiv.
– Kormedlemmene blir opplagte, lærer å bruke stemmen, utvikler samhørighet og nyter en aktiv 
fritid sammen med andre. Visjonen min er “kor på blå resept”. Leger henviser til idrettsklubber, 
og ulike treningsformer, men ikke til kor, sier hun til forskning.no.
– I vårt samfunn der ensomhet og andre psykiske lidelser er et stort problem, kan deltakelse i 
et kor gi hjelp og få ned sykefraværet. Koret er et ressurs- og omsorgssenter. Det er “en utvidet 
familie”, som en kalte det i min avhandling, sier Balsnes.For Balsnes har gått grundig til verks 
og disputert for doktorgraden ved Norges Musikkhøgskole i Oslo med avhandlingen “Å lære 
i kor – Belcanto som praksisfellesskap”. Det er grunn til å tro at lag og foreninger innen andre 
kulturelle sjangre fungerer på samme måte.
I Finland skriver legene i byen Turku ut kultur på blå resept og byen jobber aktivt med kultur 
som virkemiddel i helsearbeidet. Under mottoet ”Kultur gjør godt” vil de blant annet finne ut 
mer om denne sammenhengen. 
I England er utrykket ”Culture as wellbeeing” et begrep, og et raskt søk på nettet viser flere 
nettsider som omhandler dette. Dette er et spennende felt som vi kommer til å få høre mer om!

Bedre helse med kultur
Det er gøy å være med å skape noe, og amatørene gjør 
dette av lidenskap og med glede. Men visste du at deltagelse 
i kulturaktiviteter også kan gi deg bedre helse? 

Tekst og foto: Karen Cecilie Heldal
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VI TAKKER FOR STØTTEN

Daglig leder Elin Jeppesen Bergstrøm viser oss rundt i det store huset i Kong Oscarsgate også kjent 
som Fensal.  Det har ulike møterom, forsamlingsrom og storsalen som brukes til alt fra bryllup til 
konserter. 

Mye liv
-Her skjer det mye hele uken, sier Bergstrøm og nevner både faste aktiviteter og enkeltstående arrangementer som huset 
leies ut til. 
Vi lager til noen få arrangementer, og ellers legger vi til rette for at medlemmene får de rammene de trenger rundt sine tiltak, 
sier hun.  Det er ganske rimelig å leie lokaler hos BIKS.  Afrikanske trommer, balkan party, zumba, internasjonal folkedans, ulike 
konserter og salsakvelder er bare noe av det du kan oppleve her. 

Åpent for alle
BIKS - huset  i Kong Oscargate er åpnet for alle, og det er mange internasjonale foreninger som har sitt tilholdssted her. 
Det har også mange foreninger som samler landsmenn fra ulike land rundt om kring i verden. 
-Derfor er det mange feiringer av nasjonaldager her, forteller daglig leder Elin Jeppesen Bergstrøm. 
BIKS er organisert som en forening og de disponerer nesten et helt bygg med ulike rom som medlemmer og andre kan 
leie til arrangementer. Medlemmer får en rimeligere leie, og har andre fordeler. 
-Vi organiserer 27 organisasjoner pluss 59 lag som er medlem via Felles Innvandrerråd, sier Bergstrøm. 

Samspill
-BIKS sin hovedoppgave er å jobbe for samspill 
mellom kulturer fordi dette beriker og utvikler oss 
alle til å bli bedre mennesker, sier Bergstrøm og legger 
til at de også skal tilby Bergens innbyggere kulturelle 
mønstringer og ytringer. 
-Vår viktigste mønstring er Bergen Internasjonale 
Kulturfestival som arrangeres i oktober hvert år. Vår 
kulturkonsulent Audun Humberset  jobber mest med 
denne årlige happeningen. Den viser på mange måter 
et tverrsnitt av det som foregår i huset hele året pluss 
at vi inviterer inn mange profesjonelle aktører fra inn 
og utland, forteller hun. 

Samspill 
mellom 
kulturer
Et hus fylt av musikk, farger, 
multinasjonale uttrykk og 
engasjerte folk. Bergen 
Internasjonale Kultursenter er et 
spennende sted for mange typer 
kulturelle aktiviteter. 
Tekst: Karen Cecilie Heldal

Avdeling for kunst og kultur


