
Hainn Saillte – barnas vandreutstilling til 
Saltdal  

 

”Hainn Saillte” er et samarbeidsprosjekt mellom alle ni kommunene i 
Salten regionråd, organisert gjennom Salten Kultursamarbeid der 
elevarbeider laget av barn og unge i Salten i aldersgruppen 6 - 16 år 
blir presentert på en profesjonell måte. Utstillinga har siden november 
2009 vært på vandring i de andre åtte kommunene, så Saltdal er siste 
stopp. Her skal utstillingen vises fram til og med 2.oktober.  

 

Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å løfte formidlingen av elevens arbeid innen 
visuelle kunstfag opp på samme nivå som musikk, dans og drama. Å kunne presentere 
billedkunst laget av barn og unge trenger andre rammer og ressurser i forhold til andre 
kunstfag i kulturskolen og skolen.  

 

Selve gjennomføringen, tilblivelsen av arbeid til utstillingen foregikk i kulturskolene eller 
grunnskolene som workshops, der elevene produserte sine arbeider. I alle kommunene 
var det profesjonelle kunstnere eller billedkunstlærere som var veiledere. Hver 
kommune valgte ut arbeid som skulle delta på utstillingen, og de innleverte arbeidene 
ble satt sammen til en helhetlig utstilling. SKINN (Samorganisasjonen for kunstformidling 
i Nord-Norge) ved Eva Vikjord var konsulent i dette arbeidet.  

 

Temaet for utstillingen er ”kystkultur i Salten”, et tema som favner vidt, og innbefatter 
alle kommunene i Salten. Riktignok regner noen av saltenkommunene seg mer som 
innlandskommuner enn kystkommuner, men alle har en eller annen tilknytning til kysten. 
Navnet på utstillingen, "Hainn Saillte", er et mye brukt,"snilt" kraftuttrykk som henspeiler 
på salt hav og kyst.  
 
Den offisielle åpningen i Saltdal ble foretatt av varaordfører Monica Sundsfjord. 
 
I ukene etter åpningen vil skolene og barnehagen kunne besøke utstillingen, og i tillegg 
vil det bli enkelte dager der utstillingen er åpen for alle.  
 
1. oktober - den internasjonale eldredagen - vil utstillingen være åpen som en del av 
Saltdals ”Kulturelle spaserstokk”. Her blir det også musikkinnslag fra kulturskolens 
elever.   
 
For mer informasjon se: www.salten.no -> Salten kultursamarbeid -> prosjekt -> Hainn 
Saillte, her er katalogen over utstillingen. 
 
For nærmere opplysninger ta kontakt med: Eva Ruth Spørck, rektor Saltdal kulturskole, 
e-post: eva.ruth@saltdal.kommune.no, telefon: 902 07 624. 
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