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Åsane Kulturråd 

 
 

Årsmeldingen gjelder for perioden 17. juni 2021 til årsmøtet 07.april 2022 

 

Siden årsmøtet i juni 2021 har styret i Åsane Kulturråd bestått av:  

 

Styreleder: 

Roald Heggernes / Bergen Nord Kammerkor 

 

Styremedlemmer: 

Morten Jørgensen / Åsane Ungdomslag  

Sveinung Myrjord / Haukås Rockeakademi 

Anne Jorunn Bauge, 2Express Dansestudio 

Lars Fauske, Løen Storband 

 

Varamedlemmer: 

Berit Lise Herland, Åsane Seniorteater 

Ingrid Hitland, Tertneskoret  

 

Styremøter 

 

I perioden har det vært avholdt fire protokollerte styremøter og to 

samarbeidsmøter med Arna og Åsane Kulturkontor. 

  

23. august  2021 

11. oktober 2021 

24. januar 2022 

24. februar 2022 

 

Styremøtene har blitt avholdt på møterom i det nye Kulturhuset.  
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Samarbeidsmøtene med Arna og Åsane Kulturkontor ble avholdt 16.09.21 og 

24.01.2022. 

 

Generelt 

 

I 2021 har styret i Kulturrådet hatt fokus på problemstillinger knyttet til driften 

av Åsane Kulturhus og Kulturfest Åsane. Det har også vært arbeidet med 

fortsettelse av konkurranse for kreative ungdommer i Åsane i samarbeid med 

Tertnes Holding AS.  

 

Kulturhus 

 

I forkant av årsmøtet 17. juni arrangerte vi et åpent møte om erfaringene med 

Åsane Kulturhus så langt. Det deltok ca. 40 personer på dette møte med innlegg 

fra kultursjef John Kr. Øvrebø og koordinator Aida Rokolj fra Arna og Åsane 

kulturkontor. Den lokale kulturhuskomiteen, som har arbeidet med 

kulturhussaken siden 2004, ble behørig takket av for lang og stor innsats. 

 

Åsane Kulturråd har i hele 2021 hatt fokus på erfaringer med driften av Åsane 

Kulturhus. Styret har erfart at selv om det har vært sterke begrensninger i bruken 

av husets lokaler    på grunn av Covid 19 så har det vært stor interesse for å 

booke lokaler til ulike arrangementer. Mange vil benytte kulturhuset og det er 

bra. I det store og hele er erfaringene med huset og driften av huset positive. Den 

daglige driften er tillagt Arna og Åsane Kulturkontor. Åsane Kulturråds 

bekymring etter ett års drift er at oppgavene knyttet til den daglige driften er så 

omfattende at den går på bekostning av de mange oppgavene de få ansatte på 

kulturkontoret også har i forhold til generell kontakt og oppfølging av det lokale 

kulturliv både i Arne og Åsane. Åsane Kulturråd mener derfor at bemanningen 

på kulturhuset bør styrkes med en stilling. Fortrinnsvis en driftsleder for huset 

som skal ha som hovedoppgave i et nært samarbeid med det lokale kulturliv om 

å programmere og markedsføre års-programmet til Åsane Kulturhus. Dette har vi 

tatt opp i flere samarbeidsmøte med Arna og Åsane Kulturkontor, samt fremmet 

forslag om å øke driftsbudsjettet med 1 million på høringsmøte med politikerne i 

komiteen for kultur, næring og mangfold. Det kommunale budsjettet som ble 

vedtatt tok ikke høyde for en slik økning i bemanning, men kulturrådet ble 

oppfordret til å ta saken videre direkte med Byrådet for å diskutere en mulig 

omdisponering av interne midler. I forlengelsen av at Kulturrådet har tatt opp 

spørsmålet om bemanning har man også drøftet dette internt i Kulturetaten. 

Resultatet er at det er gitt grønt lys for at Arna og Åsane Kulturkontor kan utvide 

bemanningen med en stilling i 70% nå i 2022. 

 

Åsane Kulturråd ønsker å bidra som lokal medarrangør og som pådriver for å få 

noen større konserter/arrangementer til Åsane Kulturhus i løpet av ett år. I 2021 

har Kulturrådet tatt direkte kontakt med Bergen Filharmoniske orkester og 

Festspillene med sikte på å få til arrangementer i kulturhuset. Kontakten med 

Bergen Filharmoniske resulterte i at orkesteret booket seg inn med konserter 

både før Jul i 2021 og med Mozart-konsert i februar 2022. Konsertene før Jul ble 

det dessverre avlyst på grunn av pandemien, mens Mozart-konserten ble 

gjennomført som en meget vellykket konsert i februar 2022. Festspillene har så 
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langt gitt positive tilbakemeldinger om samarbeid knyttet til Festspill-

programmet for 2023. 

 

 

Kulturfest Åsane 

 

Styret i Kulturrådet har også i 2021 fungert som samtalepartner 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 2021 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 2021 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 2021 klarte å gjennomføre flere kulturarrangementer i 

kjøpesenteret innenfor smittevernreglene. Videre har vi gjort en henvendelse til 

det øvrige næringsliv i Åsane, samt søkt Sparebanken Vest om støtte. De 

innsamlede midlene plasseres i kulturfestfondet, som ble opprettet i regnskapet 

på årsmøtet 2012, og tildeles etter søknad fra arrangører. 

 

I 2021 ble fondet tilført kr 74 000, og Kulturrådet delte ut kr 51.500 fordelt på:  
 

Tertneskoret, jubileumskonsert  Kr  15.000 

 Åsane Ungdomslag, Åsanekveld  Kr. 15 000 

 Tertnes kvinne og familielag, seniordag      Kr. 10 000 

  Løen Storband, konsert   Kr.   7 500 

  Bergen Country Music Club, restaurantarr;Kr.   4 000 

 

 

 

Åsane Kulturråd har i 2021 vært medarrangør for flere arrangementer 

under Kulturfest Åsane. Kulturrådet har også i 2021 tatt på seg 

administrasjon og regnskap av flere arrangementer. 

 

Kulturlunsj og åpning av Kulturfesten fredag 29. oktober i Åsane 

Kulturhus  

I 2021 ble kulturlunsjen arrangert i samarbeid med 

Åsane og Arna kulturkontor og fungerte også som 

åpning av Kulturfesten.  Fokus på årets kulturlunsj 

var å markere den formelle overlevering av 

flygelet, som Åsane Kulturråd har samlet inn kr. 

400 000 til, og som nå er kulturhusets eiendel. 

Kulturprogrammet bestod i at tre av bydelens egne 

pianister bidro med fantastisk pianospill: De tre var: Luca-Kristina B. Solheim, 

Vidar Eldholm og Sigmund Toppe. Kulturlunsjen og åpningen av årets 

Kulturfest var vellykket og samlet ca. 200 personer på tross av pandemien. 
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Seniordag i Åsane Senter onsdag 3. november kl. 12.00 

 

Sammen med Tertnes kvinne- og familielag, Åsane Seniordans, Åsane 

Seniorteater, Åsane Frivilligsentral og Åsane Storsenter har Åsane Kulturråd 

også i år arrangert seniordag i Åsane Storsenter. Tradisjonen tro var det også i år 

mannekengoppvisning med seniormodeller samt underholdning med Bergen 

Shantykor og forfatter Stig Holmås. Arrangementet ble gjennomført i området 

utenfor det gamle kulturkontoret og samlet ca. 200 personer. 

 

 

«Gladjazz» i Åsane Storsenter – lørdag 30. oktober 

 

Som en del av samarbeidet med Åsane Storsenter organiserte Åsane Kulturråd 

«Gladjazz»- konsert med Alverflaten Jazzband i Åsane Storsenter lørdag 

30.oktober og konsert med gruppe fra Løen Storband lørdag 6. november. I 

tillegg var det planer om mindre kulturinnslag i senteret fra de aktørene som har 

mottatt støtte fra Kulturfestfondet. Dette måtte imidlertid utsettes på grunn av 

pandemien. 

 

 

Åsanekveld søndag 7. november i Åsane Kulturhus   

 

Sammen med Åsane Historielag og Åsane Ungdomslag arrangerte Åsane 

Kulturråd Åsanekveld i Åsane kulturhus søndag 7. 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 12.gang. 

Deltakerne denne gang var Åsane Musikklag, 

Victoria Pletten, Tor Erik Seime Pettersen og 

prisvinnerne i konkurransen for kreativ ungdom i 

Åsane som i år handlet om å lage 

dansekoreografier 

 

«Cato & Claus» deltok med strileshowet «Ved den 

gamle grinda» som er basert på kulturskatten etter 

Salhuskvintetten, Jon Eikemo m.fl. Årets kulturpris 

for Åsane, som i år gikk til forfatter og skribent 

Knut Langeland, ble utdelt denne kvelden. Og årets 

kulturvernpris utdelt av Åsane Historielag gikk til 

Johannes Eikås. 

Årets Åsanekveld samlet et rekordantall 

publikummere, nærmere 400, og det virker som Åsanekvelden nå er blitt en 

tradisjon som bydelenes innbyggere setter pris på.  

Kveldens overskudd på hele kr 29.986 gikk til arbeidet med å rehabilitere 

Almåsgårdene. Åsane Kulturråd benytter anledningen til å takke våre 

samarbeidspartnere Åsane Ungdomslag og Åsane Historielag. Deres 
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medvirkning og innsats var en helt klar forutsetning for at dette ble en vellykket 

kveld for publikum som var til stede.  

 

 

Konkurranse for kreativ ungdom i Åsane 

 

Åsane Kulturråd har i 2021 for andre gang i samarbeid med Tertnes Holding 

utlyst en konkurranse for kreativ ungdom i Åsane. Ungdom i alderen fra 16 til og 

med 20 år har blitt invitert til å skape en egen dansekoreografi. Konkurransen er 

gjort mulig gjennom et samarbeid med Tertnes Holding og Jan Olav Jørgensen 

som ønsker å gi sin støtte til kreativ ungdom i Åsane. Takket være denne 

fantastiske støtten ble det i år gitt tre meget rause stipendpriser i konkurransen. 

Vinnerne, som ble offentliggjort på årets Åsanekveld, var: 

 

1. pris stipend på kr. 50 000 gikk til Birgitte Johnsen og Mathilde 

Eikestad 

2. pris stipend på kr. 25 000 gikk til Ida Strand Brunvoll 

3. pris stipend på kr. 15 000 gikk til Kine Rasmussen 

Jury for konkurransen var dansepedagogene Nina Henriksen og Camilla 

Andersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det melodiske hjørnet 

 

Åsane Kulturråd har gått sammen med Tertnes kvinne- og familielag og 

Frivilligsentralen i Åsane om å introdusere en musikalsk suksess fra Fana i 

Åsane. Vokalist Veslemøy Fluge Berg og musikerne Kristian Wedberg, Petter 

Sæverud og Jan Tore Ness har i flere år gjennomført en konsertserie med navnet 

«Det melodiske Hjørnet» i Fana kulturhus med stor suksess. Konsertserien 

foregår på dagtid og repertoaret settes sammen av sanger innenfor ulike sjangre 

som skandinaviske viser, amerikanske evergreens, klassiske småstykker, 

operette, revy og musikal. Hver konsert har som oftest ett tema. Det første 

melodiske Hjørnet ble gjennomført i Åsane Kulturhus torsdag 21. oktober og 

samlet fullt hus i multisalen. Temaet var «revy på ny». Overskuddet fra kvelden 

på kr. 9 679,. er avsatt til fremtidige nye melodiske hjørner og nytt er planlagt til 

torsdag 12. mai 2022 med tema: «Kom mai du skjønne milde». Denne gang i 

kultursalen. 
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Økonomi  

 

Regnskapet for Åsane Kulturråd for 2021 viser et samlet overskudd på kr. 

37 875,-. At regnskapet er mer omfattende dette året skyldes at Kulturrådet har 

tatt på seg administrasjon og regnskapsføring for flere arrangementer. Viser her 

til vedlagte prosjektregnskapsoversikt. Styreleder har vært villig til å påta seg 

dette merarbeidet og styret har derfor for første gang vedtatt et styrelederhonorar. 

Merarbeidet med administrasjon og regnskap belastes også med en kostnad på 

kr. 3000,- på hvert arrangement.  

 

Overskuddet fra Åsanekvelden på hele kr. 29 986, er avsatt som gjeld i balansen 

og skal overføres til Almåsgårdenes Venner. Overskuddet fra Det melodiske 

hjørnet er avsatt i balansen til fremtidige arrangementer. Overskuddene på disse 

arrangementene skyldes flere ting. Både det at arrangementene ble godt besøkt, 

men også det at Folkeakademiet Åsane i forbindelse med at denne 

organisasjonen ble nedlagt, forærte Åsane Kulturråd totalt kr. 40 000 som de 

ønsket skulle bli benyttet til følgende formål:  Kr. 20 000 til Åsanekveld, kr. 

10 000 til Det melodiske Hjørnet og kr. 10 000 til innsamling til flygel i 

kulturhuset. Åsane Kulturråd takker for bidragene og bekrefter herved at midlene 

er benyttet slik Folkeakademiet ønsket. 

Hvis vi ser bort fra de ulike arrangementene er resultatet for den ordinære driften 

av Åsane Kulturråd i 2021 et underskudd på kr. 1 790,-.  

 

 

 

Medlemstall 

 

I skrivende stund har Åsane Kulturråd 60 medlemslag / medlemsorganisasjoner: 

 

2Express Dansestudio 

Almåsgårdenes Venner 

Bergen Country Music 

Club 

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 
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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 

 

  

 

 


