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1 KULTUR VEST 2018 
 

o OM KULTUR VEST 
 
Kultur Vest er en medlemsorganisasjon for profesjonelle kulturinstitusjoner i Bergensområdet med 
formål å legge til rette for samarbeid og samhandling i et overordnet og langsiktig perspektiv. 
Gjennom prosjekter, utredninger, faglige forum og felles løsninger bidrar vi til å styrke den enkelte 
institusjons muligheter for å realisere egne visjoner og mål.  
 
Å arbeide for den langsiktige utviklingen av kulturbyen Bergen er en sentral oppgave for Kultur Vest. 
Våre ambisjoner er helt i tråd med Bergen kommunes overordnede visjon for sin kunst- og 
kulturpolitikk; at regionen skal være blant de beste i Europa for produksjon og formidling av kunst og 
kultur. En forutsetning for dette er arenaer i toppklasse innen musikk, teater, opera, dans og visuell 
kunst, og i dette ligger det også et mandat til å være pådriver for videre utvikling av nødvendig 
infrastruktur.  
 
Gjennom året har vi fulgt den vedtatte strategi og handlingsplanen for Kultur Vest. Strategien gjelder 
frem til 2020 og er delt inn i tre hovedområder: Om organisasjonen, medlemsutvikling, 
interessepolitikk og bransjeutvikling. Handlingsplanen og definerer seks hovedarbeidsområder: 
Møteplass og kulturpolitisk forum, felles løsninger, infrastruktur, felles formidling og markedsføring, 
miljø og utredninger. Arbeidet som gjøres i organisasjonen vil være innenfor disse områdene, og er 
igjen konkretisert i tiltakspunkter. Kultur Vest har hatt høy aktivitet gjennom året, og har tatt flere 
nye initiativ for å styrke våre medlemmer og kulturbyen Bergen.  
 
Vi er også engasjert i saker som ikke kun angår våre medlemmer. Vi bidrar med høringssvar til 
kommune og fylke og har flere ganger arbeidet med å mobilisere andre til å bidra med sine 
synspunkter. Gjennom våre interne kommunikasjonskanaler og møteplasser sørger vi for å 
videreformidle og spre informasjon som er relevant for medlemmene, og være til stede på arenaer 
de selv sliter med å prioritere i en hektisk hverdag. 
 
Kultur Vest vil benytte anledningen til å takke Bergen kommune for støtten, og for godt samarbeid i 
året som gikk. Bergen kommune har gjennom sin forbilledlig grundige og kunnskapsbaserte 
kultursatsning gjort Bergen til en av Nordens mest spennende og nyskapende byer. Gjennom 
prosjekter, utredninger, faglige møteplasser og nettverksarbeid er Kultur Vest med på å befeste 
denne posisjonen. I samarbeid med andre sentrale aktører skaper vi enda sterkere og mer synlige 
fagmiljøer som gjør det enda bedre å bo og skape i Bergen i årene som kommer. 
 

o STYRET 
 
Styrets sammensetning før generalforsamling:  
Styreleder:  Harald Victor Hove (Bergen Kunsthall) 
Nestleder:  Laila Dåvøy (Carte Blanche) 
Medlemmer: Bernt Bauge (BFO) 
  Elisabeth Halvorsen (USF Verftet) 
  Olav Munch (Grieghallen) 
  Harald Alfsen (DNS) 
Vara:  Olaf Mackenzie (BNO) 
  Ole Tobias Lindeberg (Oseana) 
  Gunn-Vivian Eide (BIT Teatergarasjen) 



 
 
Styrets sammensetning etter generalforsamling, juni 2018:  
Styreleder:  Harald Alfsen (DNS) 
Nestleder:  Laila Dåvøy (Carte Blanche) 
Medlemmer: Bernt Bauge (BFO) 
  Elisabeth Halvorsen (USF Verftet) 
  Olav Munch (Grieghallen) 
  Silja Ekeland Bjørkly (Festspillene) 
Vara:  Olaf Mackenzie (BNO) 
  Ole Tobias Lindeberg (Oseana) 
  Gunn-Vivian Eide (BIT Teatergarasjen) 
 
 

o ADMINISTRASJON 
 
Kultur Vest har i 2018 hatt ett årsverk. Charlotte Spurkeland er ansatt som daglig leder. I forbindelse 
med hennes foreldrepermisjon, ble Ingrid E. Røen ansatt som vikar fra midten av juni til 31.12.18.  
 
Kultur Vest har kontor i Bergen Kunsthall. Det følger av selskapets vedtekter at man skal ha kontor 
hos ett av medlemmene.  
 

 
Ingrid E. Røen og Charlotte Spurkeland 

 



 
2 MEDLEMMER 
 

 
 
Kultur Vest teller tolv medlemsinstitusjoner fra hele kunstfeltet, deriblant det nye kulturhuset 
Oseana i Os, 250-åringen Harmonien og Norges eneste samtidsdansensemble, Carte Blanche. 
Medlemmene er svært ulike, men har noen fellestrekk: De drives profesjonelt og med høy 
kunstneriske kvalitet, de retter seg mot et publikum, og de har alle ambisjoner om å være blant de 
beste, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.  
 
Kultur Vest har gjennom året vært i kontakt med flere organisasjoner om mulig medlemskap. For at 
aktivitetene og prosjektene skal være relevante er det en forutsetning at medlemmene har noen 
likhetstrekk.  
 
Mye av arbeidet som gjøres i Kultur Vest-regi er i sin egenart betydningsfull også for andre enn 
medlemmene, slik som mobiliseringsarbeid, opinionsarbeid og møteplasser vi skaper, men også i 
kraft av institusjonenes egenart som nav i et økosystem, der frilansere og det såkalte frie feltet, barn 
og unge, og utdanningsinstitusjonene og de omkringliggende kulturnæringene er viktige 
bestanddeler. De ulike delene av økosystemet står i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre, 
og er alle nødvendige for å skape de sterke fagmiljøene, og den utforskende og nyskapende kunsten 
som kjennetegner kulturbyen Bergen.  
 
 



 
3 POLITISKE SAKER 
 

o KULTURARENAPLANEN I BERGEN 
 
I 2018 var en av de viktigste sakene for Kultur Vest arbeidet med ny kulturarenaplan for Bergen. 
Kultur Vest har sendt inn høringsinnspill i forkant og underveis i prosessen med ny plan, samt deltatt 
på innspillsmøter.  
 
For Kultur Vest har det vært viktig å få frem at det er behov for en rekke ulike kulturbygg i årene som 
kommer. Viktige kunst og kulturinstitusjoner i Bergen står uten egnede lokaler for produksjon og 
fremvisning av kunsten. For å kunne realisere alle disse prosjektene må det jobbes parallelt for å 
sikre god fremdrift for disse.  
 

 
     Faksimile, Bergensavisen 26.01.18 

 
Faksimile fra Bergens Tidende 05.06.18 
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DEBATT: Charlotte Spurkeland fra Kultur Vest snakket om prioriteringene av alle kulturbyggplanene som er lansert i Bergen for tiden. Kultur Vest er en medlemsorganisasjon for profesjo-
nelle kulturaktører i bergensområdet. De har som formål å legge til rette for samarbeid og samhandling i et overordnet og langsiktig perspektiv. FOTO: MAGNE TURØY

Kultur Vest mener det 
ikke finnes noen 
motsetning i å lansere 
flere store kulturbygg 
samtidig.

KAI FLATEKVÅL
kai@ba.no

BERGEN: Onsdag var det du-
ket for den store oppstartskon-
feransen for ny kulturarena-
plan på Litteraturhuset. 

En av dem som brukte dagen 
hos femårsjubilanten var Char-
lotte Spurkeland fra paraply-
organisasjonen Kultur Vest.

Hennes oppgave har, siden 

hun tok over jobben som daglig 
leder i fjor, vært å samle kultur-
institusjonene i Bergen til en 
unison stemme, i tråd med or-
ganisasjonens retningslinjer.

Ingen motsetning
Hun har fulgt med på debatten i 
pressen etter at Grieghallens 
aktører lanserte det nye Grieg-
kvartalet, et opera- og konsert-
hus rett ved siden av byens kul-
turelle storstue, Grieghallen. 

Spurkeland mener det ikke er 
noen motsetning i at flere pro-
sjekter lanseres i Bergen samti-
dig.

– Man skal klare å prioritere 
mellom disse selv om det ligger 
flere prosjekter på bordet, sier 

Charlotte Spurkeland til BA.
Hun tror det hadde vært enda 

vanskeligere å få gjennomført 
store kulturbyggplaner om en 
skulle lansere en om gangen.

– På oppstartskonferansen 
har jeg vært klar på at Sentral-
badet står øverst på listen over 
de aktuelle kulturbyggene so-
mer planlagt. BIT Teatergara-
sjen har ventet i 10 år på sitt 
eget hus, mens kontrakten til 
Carte Blanche går ut dette året, 
forteller Spurkeland. 

Planene om et scenekunst-
hus i Sentralbadet er det mest 
prekære, og Spurkeland under-
streker at akkurat det prosjek-
tet er godt planlagt.

– Når finansieringen er i or-

den, er det nærmest bare å 
trykke på startknappen, sier le-
deren for Kultur Vest. 

Snakker sammen
Hun er uenig i de siste dagers 
presseoppslag om at kulturtop-
pene ikke snakker sammen.

– Jeg tror vi klarer å diskutere 
flere prosjekter og samtidig 
samle seg bak en prioriterings-
liste. Gjennom Kultur Vest 
snakker kulturtoppene 
sammen, sier Spurkeland.

– At sentrale aktører som 
Frank Nes fra Bergen Live ikke 
visste om planene om konsert-
hus, og at Anders Beyer ifølge 
Bergens Tidende ikke er en del 
av planene, viser vel at ikke alle 

snakker sammen?
– Det er et veldig godt samar-

beid mellom kulturtoppene i 
Bergen. Jeg vet at de som lan-
serte Griegkvartalet har snak-
ket med mange i forkant av pre-
sentasjonen, sier Charlotte 
Spurkeland. 

KULTURBYGGPLANENE
 ■ Flere store kulturbyggplaner er 

blitt lansert de siste månedene.
 ■ DNS ønsker å bygge et nytt 

bygg ved siden av teateret på 
Engen til rundt 750 millioner 
kroner. 

 ■ Et scenekunsthus i Sentralbadet 
vil koste en halv milliard og 
et opera- og konserthus i 
Griegkvartalet vil komme på 
rundt en milliard kroner.

 � Kultur Vest mener flere kulturbyggplaner er bra

– SENTRALBADET 
ØVERST PÅ LISTEN

Det er duket for en vågal debatt på 
Litteraturhuset tirsdag når temaet «Det 
vi ikke lenger våger å si i offentligheten» 
blir arrangert i regi av Norsk PEN, som er 
den norske avdelingen av PEN Interna-
tional (verdens største skribent- og 
ytringsfrihetsorganisasjon).

Nestleder i Norsk PEN, avdeling 
Vestlandet, Jan Landro samtaler med 
komiker Shabana Rehman, Arbeiderpar-

tipolitiker Jette F. Kristensen og filosof 
Trygve Lavik om politisk korrekthet. 

Ønsket om en mer respektfull 
offentlig samtale kan oppfattes som et 
angrep på ytringsfriheten. Ett av mange 
spørsmål som blir stilt på Litteraturhuset 
tirsdag er hvordan ordskiftet påvirkes av 
den nye høysensitive offentligheten.

441 brukere av Facebook har meldt sin 
interesse for arrangementet.

Tabu-debatt på tirsdag
GRØNN BEVEGELSE: I kveld 
kommer Green Hijab Movement 
med gjester på Det Akademiske 
Kvarter. Kveldens utfordring blir 
å hamre løs på klodens tilstand 
før Frans Jacobi vil lede en felles 
meditasjon over klimakrisen. Gitte 
Sætre (bildet) er en av initiativta-
kerne for kveldens happening.

 
Prioriterte prosjekt:  

 
o Scenekunsthuset Sentralbadet 
o Den Nationale Scene 
o Griegkvartalet 
o Kulturkvartalet USF 
o Hordaland teater, nybygg bak Logen 
o Universell utforming av Bergen Kunsthall 



 
o KUNSTPLAN 2018-2027 

 
Bystyret i Bergen behandlet og vedtok i januar en ny kunstplan for 2018-2027. Planen gjelder for det 
profesjonelle feltet. Kultur Vest deltok på møte i forbindelse med utarbeidelse av planen, og sendte 
høringsinnspill til første utkastet av den. Kultur Vest har vært opptatt av at kunstplanen må følges 
opp med en betydelig økonomisk satsing på feltet for å nå visjonen ”Kulturbyen Bergen – i forkant 
internasjonalt”. Ettersom planen har svært mange nye tiltak som skal finansieres, og lite friske midler 
er det uheldig at institusjonene ikke kunne vente seg en økning i tildelte driftsmidler utover generell 
prisvekst i samfunnet. En god finansiering av institusjonene er avgjørende for å sikre god kvalitet. 
Institusjonene er viktige arbeidsplasser fra kunstnere som arbeider i institusjonene, og for de i det 
frie feltet som brukes som frilansere i forbindelse med ulike prosjekt. Uten solid finansiering av 
institusjonene får vi ikke til å løfte kunstbyen Bergen.  
 
I forbindelse med høringen var Kultur Vest opptatt av å spille inn behov for å bedre infrastrukturen 
for de profesjonelle kulturaktørene i Bergen, og sikre fremdrift for Sentralbadet, Den Nationale 
Scene, nytt musikkteater, samt kulturbruk på Dikkedokken.  
 

o HAGEN-UTVALGET OG KULTURMELDINGEN 
 
I februar 2018 overleverte Hagen-utvalget sin rapport om desentralisering av oppgaver fra stat til 
landets fylker som en følge av den pågående regionreformen. Utvalget foreslo å overføre ansvar for 
alle kulturinstitusjoner som i dag er på statsbudsjettet og et nasjonalt ansvar til de nye fylkene, med 
unntak av noen få «nasjonale institusjoner» i Oslo. Forslaget fikk mildt sagt ikke gehør blant 
kunstinstitusjonene på Vestlandet. Heldigvis ble ikke Hagen-utvalgets anbefalinger for kultursektoren 
tatt med i kommuneproposisjonen i 2018, og beslutning om eventuelt regionalisering ble skjøvet til 
den ventede kulturmeldingen.  
 
Arbeidet med ny kulturmelding ble startet av Linda Hofstad Helleland. Kultur Vest deltok på 
innspillsmøte på tampen av 2017 til dette arbeidet. Kulturmeldingen «Kulturens kraft – kulturpolitikk 
for framtida» ble lagt frem i november 2018, sammen med en utredning om oppgave- og 
ansvarfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet som tar til orde for en 
regionalisering av brorparten av institusjonene. Kultur Vest er svært skeptisk til dette, og vil jobbe 
opp mot Stortingets behandling for å sikre at kulturinstitusjonene i Bergen fortsatt har en nasjonal 
forankring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 KULTURARENA 
 
En forutsetning for å nå de ambisiøse målene for kulturbyen Bergen er infrastruktur av god kvalitet. 
Derfor er det en viktig oppgave for Kultur Vest å være pådriver for en planmessig og gjennomtenkt 
byutvikling og for infrastrukturprosjekter som tjener våre medlemmer. Under følger en kort 
presentasjon av de fremste prosjektene.  
 
o SCENEKUNSTHUSET SENTRALBADET 
 

 
Finansiering av Scenekunsthuset Sentralbadet er den viktigste seieren i 2018.  

 
BIT Teatergarasjen har stått uten lokaler siden den gamle teatergarasjen ble revet i 2008 og Carte 
Blanche mangler hjemmescene, og vil stå uten prøvelokaler når Studio Bergen-tomten skal utvikles. 
Mange års samarbeid om prosjektet i Sentralbadet har resultert i et godt skisseprosjekt som svarer 
på de behovene som disse to viktige kulturinstitusjonene har.  
 
I mai 2017 kom gladmeldingen, da statsminister Erna Solberg annonserte at regjeringen ville bevilge 
inntil kr. 230 millioner kroner til prosjektet i forbindelse med revidert statsbudsjett. Bergen 
kommune gjorde også budsjettvedtak på inntil 230 millioner kroner til prosjektet i 2017. Frem mot 
behandlingen av budsjettet til Hordaland fylkeskommune ble det avholdt møter med samtlige 
partigrupper – men dessverre lyktes det ikke å få flertall i fylkestinget i Hordaland med på et 
forpliktende vedtak. Det var derfor svært gledelig da det i 2018 ble klart at Bergen kommune vil ta 
ansvar og sikre finansiering og videre fremdrift at prosjektet, og at fylkeskommunen tilslutt forpliktet 
seg til å bidra med en 15%. Det ble jobbet for å sikre en fremdriftsplan utover i 2018, og saken ble 
behandlet i juni 2018 i både bystyre og fylkesting.  
 

 
Laila Dåvøy, Sven Åge Birkeland og Tone Tjemsland etter møte med  
Hordalandsbenken om Scenekunsthuset Sentralbadet.  



 
 
o GRIEGKVARTALET 
 

 
Slik kan ett musikkteater på Edvard Griegs plass se ut! 

 
I forbindelse med Bergen kommunes kulturarenaplan ble det lansert en mulighetsstudie som viser at 
det er mulig å bygge ett musikkteater i tilknytning til Grieghallen på Edvard Griegs plass. Med 
utgangspunkt i at Grieghallens arkitekt hadde tegnet et bygg på plassen, ble det gjort utredninger av 
Rambøll på oppdrag fra Grieghallen, Bergen filharmoniske orkester og Bergen Nasjonale Opera.  
 
Behovet for et musikkteater har stått høyt på Kultur Vest sin prioriteringsliste siden oppstarten av 
selskapet, og mange ulike muligheter har vært på tegnebrettet opp gjennom årene. Et musikkteater i 
tilknytning til Grieghallen er en veldig god ide, i og med at realisering sikrer svært gode synergier med 
dagens aktører i Grieghallen, og samtidig gir mer plass til kunsten. Det er også i tråd med tiden av 
parkeringsplasser må vike for andre samfunnsformål som kunst og kultur.   
På tampen av året fikk prosjektet bevilget kr. 500 000 fra henholdsvis Bergen kommune og 
Hordaland fylkeskommune, i tillegg til hele 3 millioner i private gaver. Tilsammen vil denne summen 
gå til et forprosjekt utarbeidet av Rambøll som skal leveres på høsten i 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
o KULTURKVARTAL USF – KJØDETOMTEN 
 

 
Ved å ta i bruk de gamle fabrikkhallene får vi til ett nytt kulturkvartal ved USF, 3RW. 
 
Et annet viktig infrastrukturprosjekt som det har vært jobbet med i 2018 er bruk av Kjødetomten ved 
USF Verftet. Kultur Vest har vært en pådriver for at tomten skal brukes til kulturformål, og spilte 
dette inn i forbindelse med kommunens kulturarenaplan. Dette prosjektet er viktig for å styrke 
kulturaksen. Gjennom kulturarenaplanen ble det spilt inn mange behov som ikke løses i andre 
kulturbyggprosjekt – og som kan løses i de gamle Kjødehallene. Her ser man for seg kulturnæring, 
areal til store scenekunstproduksjoner, filminnspillinger og store kunstutstillinger.  
 
I tillegg til arbeidet med å sikre et forpliktende vedtak i kulturarenaplanen, har Kultur Vest jobbet 
sammen med USF Verftet mot boligplanene på tomten. Vårt mål er at bystyret sier nei til 
planforslaget når denne kommer til behandling slik at arbeidet med kulturbygg kan gå i gang.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 FAGLIGE FORUM OG MØTEPLASSER 
 
En viktig del av Kultur Vest sitt arbeid er å arrangere relevante møteplasser og faglige forum for 
medlemsorganisasjonene.  

 
o MEDLEMSMØTER 

 
Medlemsmøtene til Kultur Vest arrangeres ved behov for å sette aktuelle tema på dagsorden blant 
medlemmene. Det ble arrangerte medlemsmøte i forbindelse med innspill til kulturarenaplanen i 
forkant av høringsrunden på våren i 2018.  
 
Det ble i tillegg arrangert et medlemsmøte om kulturledelse. Tom Colbjørnsen, fra BI Oslo har 
utabeidet en rapport for Spekter om kulturledelse i Norge. I desember ble det arrangert et åpent 
medlemsmøte hvor han presenterte funnene i rapporten. Kultur Vest har som mål at det skal lages et 
eget kursopplegg i Bergen for unge kulturledere. Målet er å ruste fremtidens kulturledelse for de 
utfordringer de vil møte. Omlag 30 deltakere stilte på dette fordraget.  

 
o INNKJØPSFORUM 

 
Innkjøpsforum var en viktig satsning for Kultur Vest i 2018. Tilsammen 35 deltagere fra 
medlemsorganisasjonene fikk tilbud om et kurstilbud over tre ganger, en samling på våren og to 
samlinger på høsten, hvor Harald Alfsen fra Inventura holdt kurs om anskaffelser og særlig 
regelverket for offentlige anskaffelser som de fleste medlemmer er bundet av.  
 

o TEKNIKERFORUM 
 
Kultur Vest arrangerte for første gang et teknikerforum. Møtet var godt besøkt, og i tillegg til å 
diskutere hvordan teknikerforum kan organiseres fremover, hadde vi besøk fra 
Musikkutstyrsordningen som snakket om prosjektet deres om lydfornuft.  

 

 
Teknikerforum på Klosterhagen hotell 

 
 



 
o FORMIDLING OG MARKEDSFØRING 
 

• GDPR 
Den nye personvernforordningen fra EU var tema på to kurs i Kultur Vest regi i 2018. I januar 
ble det arrangert et kurs med Wikborg Rein, og i juni var det et oppfriskningskurs med Limita 
Lunde fra Bing Hodneland.  
På det første kurset ble invitasjonen sendt til flere kulturorganisasjoner, og til sammen ca. 40 
personer deltok. Kurset med Bing Hodneland i juni ble arrangert i samarbeid med Brak og 
hadde ca. 25 deltakere.  

 
• INDESIGN-KURS 

Anne Stinesen var kursholder for et grunnkurs i verktøyet InDesign i januar. Kurset hadde syv 
deltakere.  

 
• MØTE MED SNAPCHAT NORGE 

I april ble det arrangert møte med sjefen for Snapchat-Norge om hvordan kulturaktører kan 
bruke Snapchat, og hvilke muligheter som ligger i dette sosiale mediumet. Møtet hadde ca. 
20 deltakere. 
 

• SOSIALE MEDIER MED NORPR 
I november ble det arrangert kurs i sosiale medier med NORPR på Marineholmen. Kurset ble 
også brukt som forum, og for utveksling mellom deltakerne om hvordan hver enkelt 
institusjon jobber med sosiale medier. Kurset hadde ca. 10 deltakere.  

 
 

  
Fra kurs i sosiale medier    Fra kurs i InDesign 

 
 
 
 
 



 
o MILJØ 
 
I et samarbeid mellom Klimapartnere Hordaland og Kultur Vest, inviterte vi til et spennende seminar 
om miljø og grønne kulturarrangement 14.02.18 på USF Verftet. Seminar hadde ca. 40 deltakere.  
Linnéa Svensson, leder for Greener Events, fortalte om hvordan festivaler og arrangement kan bli 
grønnere og delte av sine mange erfaringer fra Øyafestivalen. Steinar Hoen, stevneleder for Bislett 
games, fortalte om hvordan dette store idrettsarrangementet ble verdens grønneste stevne. I tillegg 
bidro leder av Oseana Kunst- og kultursenter, Ole Tobias Lindeberg, og adm. dir. for Fløyen, Anita 
Nybø, med å fortelle hvordan deres virksomheter jobber for å bli mer klima- og miljøvennlige.  
 

 
Seminar om bærekraftige arrangement på USF Verftet 14.02.18 

 

o KULTURLUNSJ! 
 
Kultur Vest er ett nytt initiativ som Kultur Vest har tatt for å skape flere relevante møteplasser for de 
som jobber med Kultur i Bergen. Kulturlunsj er en uformell møteplass. Kultur Vest ønsker å fremover 
arrangere flere møter for et bredere nedslagsfelt i kulturlivet og bidra til å løfte den kulturpolitiske 
debatten.  
Første gang inviterte vi kulturbyråd i Bergen, Julie Andersland til å snakke om byrådets kulturpolitikk. 
Andre gang inviterte vi Linda Børnes og Harm-Christian Tolden fra Bergen kommune til å snakke om 
nysatsingen Bergen Nå! Begge var godt besøkt med omlag 40 besøkende per gang.  
 

  



 
6 SAMARBEID MED ANDRE 
 
Kultur Vest har gjennom året samarbeidet med andre aktører i relevante prosjekt. Kultur Vest har 
gjennom året invitert bredt til møter og kurs, og dermed er arbeidet som gjøres av Kultur Vest og 
medlemstilbudene når ut til flere.  
 
Kultur Vest er deltaker i Bergen Næringsråd sitt ressursutvalg på kultur. Arbeidet i ressursgruppen 
startet opp igjen høsten 2018 etter en tid uten aktivitet. Et viktig mål for ressursgruppen er å jobbe 
for mer relevant utdanning i Bergen for kreative næringer.  
 
Kultur Vest sitter i kulturkomiteen for Tall Ship Races 2019.  
 

 
Fra Kulturlunsj i mai 

 

 

 

Kultur Vest har blant annet deltatt på følgende i 2018:  
Fylkesordførerens nyttårsmøte 
By:larm 
Bergenskonferansen 
Oppstartsmøte kulturarenaplanen Bergen kommune 
Vestlandskonferansen 
Fleslandsseminaret 
Bergen digital summit 
Bergen Nå! under Festspillene: Hva skjer i møtet mellom kunst og kultur 
Kulturrådets årskonferanse 
Fylkeskommunens kulturkonferanse 
 
 
 
 


