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Åsane Kulturråd

Årsmeldingen gjelder for perioden 17. juni 2020 til årsmøtet 15. april 2021.
Siden årsmøtet i juni 2020 har styret i Åsane Kulturråd bestått av:
Styreleder:
Roald Heggernes / Bergen Nord Kammerkor
Styremedlemmer:
Morten Jørgensen / Åsane Ungdomslag
Sveinung Myrjord / Haukås Rockeakademi
Solveig Skram Guterud / Tertneskoret
Anne Jorunn Bauge / 2Express Dansestudio
Varamedlemmer:
Marianne Herfindal Johannessen / Åsane Historielag
Berit Lise Herland / Åsane Seniorteater
Styremøter
I perioden har det vært avholdt fire protokollerte styremøter
19. mai 2020
27. august 2020
14. desember 2020
22. februar 2021
Styremøtene har blitt avholdt på Kulturkontoret på Åsane Senter, i det nye
Kulturhuset og digitalt på Teams.
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Generelt
I 2020 har styret i Kulturrådet prioritert arbeidet i forbindelse med åpningen av
Kulturhus i Åsane og Kulturfest Åsane. Det har også vært arbeidet med
fortsettelse av konkurranse for kreative ungdommer i Åsane i samarbeid med
Tertnes Holding AS.
Kulturhus
Den praktiske oppfølgingen av denne saken ble også i 2020 ivaretatt av
«Kulturhuskomitéen» som har bestått av Jann Aasbak, Jan Spjeldnæs, Lars
Fauske og Roald Heggernes. Kultursjef John Kr. Øvrebø og biblioteksjef Anne
Merete Hegrenes har medvirket som faste observatører i gruppen.
Åsane Kulturråd og Kulturhuskomiteen har i 2020 hatt fokus på forberedelsene
av åpningen for Åsane Kulturhus. Etter initiativ fra Åsane Kulturråd og
Kulturhuskomiteen ble det i 2019 nedsatt en arbeidsgruppe med representanter
fra det lokale kulturliv som i samarbeid med Arna og Åsane Kulturkontor har
hatt ansvaret for å planlegge programmet for åpningshelgen 25.-27. september.
Jan Spjeldnæs og Roald Heggernes har vært med i arbeidsgruppen på vegne av
Kulturhuskomiteen og Kulturrådet. Fra det lokale kulturlivet har Bjørn Berentsen
(kor), Sveinung Ryland (korps) og Monique Verneuil (dans) medvirket, i tillegg
til kultursjef John Kr. Øvrebø og Laila Kolve fra Kulturskolen.
Kommunen engasjerte i 2020 Tore Nysæther som regissør for
åpningsforestillingen, og med bakgrunn i programskisse utarbeidet av
arbeidsgruppen fikk han ansvaret for å sette sammen det endelige programmet.
På grunn av Koronasituasjonen måtte den godt planlagte åpningsforestillingen
nedskaleres. Men med 120 publikummere i salen ble en meget vellykket
åpningsforestilling gjennomført to ganger, lørdag 26. og søndag 27. september.
Ordfører Marte Mjøs Persen stod for den offisielle åpningen, og Roald
Heggernes ble under åpningsforestillingen intervjuet om det lokale kulturlivs
innsats og arbeid gjennom 15 år for å få kulturhus i Åsane. I forkant av
åpningsforestillingen ble det fra kommunens side ved ordfører Marte Mjøs
Persen og byråd Katrine Nødtveit rettet en takk til det lokale kulturliv og andre
samarbeidspartnere for innsats og arbeid.
Den andre saken vi har hatt fokus på i 2020 er anskaffelse av flygel til det nye
kulturhuset, og Åsane Kulturråd har i den forbindelse samlet inn kr 400.000 til
dette.
Anskaffelsen har imidlertid kommet i stand ved at Kulturskolen i Bergen
velvillig har plassert et nyoppusset Steinway-flygel i Åsane Kulturhus. Dette var
i første omgang tenkt som en midlertidig plassering fordi Kulturskolen for
øyeblikket ikke disponerer egnet lokale til flygelet i sentrum, samt at Åsane
Kulturråd hadde tenkt å fortsette innsamlingsaksjonen.
Nå er det blitt enighet mellom Åsane Kulturråd, Kulturskolen og Kulturetaten i
Bergen kommune at den midlertidige plasseringen kan gjøres permanent.
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Steinway-flygelet, som i sin tid ble kjøpt fra Troldhaugen av Bergen Kulturskole
med midler generøst gitt av familien Kvamme, er taksert til kr 700.000 av
Steinways tekniker. Kompensasjonen finner sted ved at Åsane Kulturråd
overfører de innsamlede kr 400.000 til Bergen Kommune, som setter beløpet av i
eget fond som skal benyttes når Kulturskolen en gang i framtiden kjøper nytt
flygel til egnet lokale i sentrum. Kulturetaten har bekreftet sitt bidrag til
kr 150.000 og Kulturskolen vil selv bidra med de resterende kr 150.000 som skal
til for å kompensere Steinway-flygelets takst på kr 700.000.
Kulturfest Åsane
Styret i Kulturrådet har også i 2020 fungert som ressursgruppe for kulturkontoret
i forbindelse med planlegging av årets kulturfest. Representanter fra Arna og
Åsane Kulturkontor har deltatt på noen av Kulturrådets styremøter der planene
for Kulturfest 2020 har blitt drøftet.
Åsane Kulturråd har tatt på seg ansvaret med å skaffe sponsormidler som igjen
skal komme de lokale arrangørene under kulturfesten til gode. I 2020 har vi
sammen med Kulturkontoret prioritert arbeidet med å videreføre avtalen med
Åsane Storsenter som hovedsponsor for Kulturfesten. Selv om mye av
aktiviteten under årets Kulturfest ble flyttet til det nye kulturhuset var Åsane
Storsenter interessert i å videreføre avtalen. Dette satte vi stor pris og vi er glad
for at vi også i 2020 klarte å gjennomføre flere kulturarrangementer i
kjøpesenteret innenfor smittevernsreglene. Videre har vi gjort en henvendelse til
det øvrige næringsliv i Åsane, samt søkt Sparebanken Vest om støtte. De
innsamlede midler plasseres i et fond, som ble opprettet i regnskapet på årsmøtet
2012, og tildeles etter søknad fra arrangører.
I 2020 ble fondet tilført kr 49.000, og Kulturrådet delte ut kr 47.500 fordelt på:
Åsane Unge strykere, Folkemusikkonsert
Folkeakademiet, Eldredag
Åsane Historielag, Åsanekveld
Åsane Kunstforening, åpning utstilling
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Åsane Kulturråd har i 2020 tatt initiativet til og vært med å gjennomføre to
arrangement under Kulturfest Åsane:
Kulturlunsj fredag 23. oktober i Åsane
Kulturhus
I 2020 ble kulturlunsjen arrangert i samarbeid
med bydelsbiblioteket og Åsane og Arna
kulturkontor. Vi inviterte til en kulturopplevelse
med diktopplesning av forfatter Bente Bratlund
og musikk med de lokale musikerne Sigmund
Toppe (piano) og Victoria Pletten (fiolin). Siden
Kulturlunsjen også i 2020 fungerte som åpning
av Kulturfest Åsane ble åpningstalen holdt av
varaordfører Rune Bakervik. Arrangementet,
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som selvfølgelig ble gjennomført innenfor smittevernsreglene, var meget
vellykket og vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra de 120 tilstedeværende i
den store kultursalen.
Åsanekveld søndag 1. november i Åsane Kulturhus
Sammen med Åsane Historielag, Åsane Ungdomslag arrangerte Åsane Kulturråd
Åsanekveld i Åsane kulturhus søndag 1. november.
På Åsanekvelden ønsker vi å vise frem noe av det vi virkelig har grunn til å være
stolte av i bydelen innenfor kultur og historie, både gammelt og nytt.
Åsanekvelden ble i år arrangert for 11.gang.
Deltakerne denne gang var Løen Storband, Åsane
Ballettskole, Maria Skjeldrum Toppe og Kristoffer
Kleiveland. Kveldens gjesterartister var Tor og
Ann-Sophie Endresen. På tross av Korona kunne vi
samle 150 publikummere og alle billettene ble
solgt. Vi har inntrykk av at publikum storkoste seg
i den flotte kultursalen med flott lyd og lys.
Overskuddet for kvelden på kr 7.802 gikk til
arbeidet med å rehabilitere Almåsgårdene. Åsane
Kulturråd benytter anledningen til å takke våre
samarbeidspartnere Åsane Ungdomslag og Åsane
Historielag. Deres medvirkning og innsats var en
helt klar forutsetning for at dette ble en vellykket
kveld for publikum som var til stede.

Koronopandemien har satt sitt preg
På tross av koronapandemien har vi, som årsmeldingen viser, klart å
gjennomføre ganske mange aktiviteter. Det er likevel åpenbart at pandemien har
satt sine begrensninger også på aktiviteten til
Åsane Kulturråd. Vi har i 2020 ikke kunnet
gjennomføre den planlagte konkurransen for
kreativ ungdom i Åsane i samarbeid med
Tertnes Holding. Konkurransen som hadde
tema Dans har vi måttet utsette til 2021.
Konkurransen er nå utlyst, med
påmeldingsfrist 1. mai.

Økonomi
Regnskapet for Åsane Kulturråd for 2020 viser et overskudd på kr 11.886, og en
fri egenkapital på kr 29.178.
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Medlemstall
I skrivende stund har Åsane Kulturråd 59 medlemslag / medlemsorganisasjoner:
2Express Dansestudio
Almåsgårdenes Venner
Bergen Mannskor
Bergen Nord
Kammerkor
Bergen Vocalis
Breistein Mannskor
Båtlaget Kystliv
Eidsvåg Kulturhus
Eidsvågringen
Flaktveitgjengen
Blandakor
Folkeakademiet Åsane
Haukås musikklag
Haukås Rockeakademi
Hordvik Eldretreff
Hordvik Musikklag
Hordvik
Skolemusikklag
Jupiter
Koret benediktinerne
Korinor
Kormix
Korness

Kristent Felleskap /
Førteningene
Lions Club Åsane
Lions Club Åsane Nord
Løekoret
Løen Storband
Nornas Venner
Norsk
Trikotasjemuseum
Salhus Eldresenter
Salhus Musikklag
Samhold i Mangfold SIM
Sanctus Tensing
Seniordans Åsane
Seniornett Åsane
Senioruniversitetet
Åsane
Stiftelsen U82
Tertnes Amatørkorps
Tertnes Brass
Tertnes kvinne- og
familielag
Tertnes Skoles
Musikkorps

Tertneskoret
Venneforeningen for
Haukåsvassdraget
Venneforeningen til
Norsk Trikotasje
Museum
Wenches Glade
Trubadurer
Åpent Hus Tømmervågen
Åsalotten Toradarlag
Åsane Ballettskole
Åsane Folkehøyskole
Åsane Hagelag
Åsane Historielag
Åsane Janitsjar
Åsane Kirke
Åsane Kunstforening
Åsane Musikklag
Åsane Senior Bowlere
Åsane Seniorteater
Åsane Ungdomslag
Åsane Unge Strykere
Åsapaletten

Solveig Skram Guterud
Sekretær

