
 
 
 

   

 
 MÅNEDSBREV SEPTEMBER  2015 

     FINNMARK 
 
Tusen takk til alle dere som deltok på deler av eller alt av Kulturskolefesten i 
Hammerfest 24.-27. september! Det var hyggelig å treffe både kjente og ukjente 
innenfor Kulturskolelandet Finnmark. 
 
Kulturskoledagene i Hammerfest 24. september og 25. september hadde et 
godt oppmøte. 12 av 17 medlemskommuner var representert!!! 36 deltok! Dette er 
meget god oppslutning rundt dagene. 
Håper alle har fått litt mere fakta rundt rammeplanen og har startet prosessen med 
implementeringen i sine kommuner. Det er viktig at alle får sine eiere i tale og 
presenterer rammeplanen for de. 
For de som ikke hadde mulighet å delta på Kulturskoledagene i Hammerfest, har ikke 
alle togene gått. Det arrangeres ennå mange kulturskoledager rundt omkring i landet 
vårt. Finnmark og Troms har hatt sine. Gå inn på www.kulturskoleradet.no. Der 
finner dere en oversikt over de andre Kulturskoledagene. Hvis dere har mulighet, 
meld dere på!  
 
Forestillinga «De nominerte er» gikk av stabelen 25. september. Her deltok 
mange av de som har vært Drømmestipendnominert i 2014 og 2015 og noen som 
ble nominert fra Fylkes UKM 2015. Vi har flotte og dyktige ungdommer i Finnmark og 
noen av dem delte sin lidenskap for teater, musikk, dans, dikt, skapende skriving og 
visuell kunst med oss. Det er viktig å finne møteplasser hvor våre ungdom kan 
treffes og sammen vise frem det de brenner for. Finnmark er langstrakt og de 
trenger møtearenaer for å få en piff til å jobbe videre, vise seg frem og treffe andre 

som driver med kunst  
 
Kulturskolefestivalen 2015 startet torsdag 24. september og ble avsluttet søndag 
27. september. Alle deltok på workshop og sammen laget elevene og kursholderne 
en stor forestilling lørdag 26. september. Finnmark er ennå det eneste fylket som 
arrangerer en kulturskolefestival hvor alle kulturskolene i fylket blir invitert til å være 
med. Elevene våre får treffe andre, ha det gøy og lærerikt  både faglig og sosialt og 
sammen lage en forestilling. Håper vi kan fortsette med dette konseptet i mange år 
fremover! 
Tusen takk til Hammerfest kulturskole som var vertskap! Dere gjorde en fantastisk 
jobb! Det er et stort løft å arrangere en kulturskolefestival over flere dager og det 
krever mye jobb. Hatten av for dere og tusen takk ennå en gang! 
 
Drømmetreffet 2015 gikk i år til Finnmark, Aina-Helene Guttorm Einarsen fra Tana 
fikk den gledelige overraskelsen på Kulturskoledag 1. Hun er ei dyktig ung jente som 
jobber hardt og seriøst innen teater. Har gått på Tana kulturskole med Ebba Joks 
som lærer i mange år og går nå siste året på dramalinjen ved Alta videregående 
skole. Gratulere til dere begge! Aina-Helene skal hospitere ei uke på HINT(høgskolen 

http://www.kulturskoleradet.no/


 
 
 
 
i Nord-Trøndelag) på teaterlinjen. Hun fikk Drømmestipendet 2015. Takk også til 
Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping som gir ungdom som vil utdanne seg/jobbe 
med kunstneriske fag en klapp på skuldra i form av Drømmestipendet og 
Drømmetreffet! 
 
I forbindelse med utarbeidelsen av fagplanene i Rammeplanen legges det 
opp til at tre kommuner fra alle fylker deltar aktivt i den endelige ferdigstillingen. Vi 
ønsker at tre kommuner i Finnmark vil prøve ut deler av fagplanene. Et veilederteam 
vil bistå arbeidet. I løpet av januar 2016 vil det bli arrangert et felles møte for 
representantene for de tre kommunene. 
Håper det er kommuner som har lyst å være med i dette pilotarbeidet! 
Styret kommer tilbake med mere utfyllende opplysninger om dette. 
Ta gjerne kontakt hvis det er noen som har lyst!!! 
 
Vi har hatt 2 styremøter i september måned hvor all jobb var rettet mot 
Kulturfesten i Hammerfest.  
Roy Magnus Langås har tatt et års permisjon. Bjørn Roald Mikkelsen, Alta 
kulturskole, har rykket opp fra vara til å tre inn i styret som ny nestleder. Arne 
Leikvoll tar over kassererjobben. 
 
Ny fagleder i kulturskolen i Berlevåg er Ida Nybøe. Hun har e-postadresse: 
ida.nyboe@berlevag.kommune.no. 
Velkommen skal du være inn i vår kulturskolefamilie! 
 
Vil oppfordre dere til å med jevne mellomrom å gå inn på vår hjemmeside 
www.kulturskoleradet.no. Her ligger også alle referatene fra styremøtene i Finnmark 
og nytt fra Finnmark. 
 
 
 
 

Ønsker alle en fin oktober måned  
 
Ta gjerne kontakt med meg.  
 
 
 

Vennlig hilsen 

Ann-Synnøve Bendixen 

Rådgiver 
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