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Sondre Kleven Quintet på Festspillene Helgeland 2020. Foto: Kristian Rødvand



Formål


Samarbeidsavtalens formål er å gi et rammeverk for samarbeidet mellom Helgeland Regionråd og 
Festspillene Helgeland. Den skal legge til rette for felles arbeid om utvikling av det lokale og 
regionale kulturlivet på Helgeland, i de kommuner omfattet av Helgeland Regionråd. 


Avtaleperiode


Denne avtalen gjelder for fire år, i perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024. Det vil være 
mulig å revidere avtalen underveis. Ved utgangen av avtaleperioden vil partene møtes med mål 
om fornye avtalen for en ny periode. 


Oppfølging


Som samarbeidspartner, inviteres Helgeland Regionråd inn i Festspillene Helgelands 
referansegruppe, sammen med de andre hovedsamarbeidspartnerne. Dette organet har møter to 
ganger i året, og er en ressurs for evaluering og videreutvikling av Festspillene Helgeland. I tillegg 
kan det organiseres egne møter mellom Helgeland Regionråd og Festspillene Helgeland for 
utvikling av felles prosjekter. 


Helgeland Regionråd vil også være en verdifull sparringspartner for utviklingen av Festspillene 
Helgeland, samtidig som Festspillene Helgeland kan være en bidragsyter og rådgiver opp mot 
Helgelandsrådets arbeid på kulturfeltet. Partnerne vil være hverandres støttespillere opp mot 
regionale og nasjonale myndigheter og institusjoner, med mål om å utvikle Helgelands kulturliv 
videre.


___________________________________	 	 	 ___________________________________

Peter Talseth	 	 	 	 	 	 	 Carl Ninian Wika

leder, Helgeland Regionråd	 	 	 	 	 festspillsjef, Festspillene Helgeland


___________________________________	 	 	 ___________________________________

Stig Sørra	 	 	 	 	 	 	 Asgeir Pettersen

sekretariatsleder, Helgeland Regionråd	 	 	 styreleder, Festspillene Helgeland  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Hovedprosjekter og tiltak 
Gi en scene til unge kunstnere og utøvere


I Festspillene Helgelands strategi kan man lese at «unge utøvere og kunstnere skal satses på, og 
gis den beste plattform for utvikling.» Dette gjelder i særdeleshet barn og unge fra Helgeland. I 
samarbeid med Helgeland Regionråd og dets medlemskommuner skal festspillene jobbe 
systematisk for å bringe unge talenter på kulturfeltet opp og fram, og gi dem en scene hvor de 
både får ny inspirasjon, nye impulser og virkelig får presentert seg selv og den kunsten de skaper. 


Helgeland som kulturarena


Festspillene Helgeland skal spille på den natur og kultur som er særegen for Helgeland. Dette 
innebærer å ta i bruk hele regionen som arena for store kunst- og kulturopplevelser. Festivalen 
skal i samarbeid med Helgeland Regionråd finne fram unike og godt egnede lokaliteter for 
kunstutstillinger og kulturarrangementer. Dette vil samle regionen rundt festivalen, og også utvikle 
hele regionen som destinasjon for kulturopplevelser. Videre vil det styrke kunstnere, utøvere og 
andre kulturarbeidere sine muligheter til å ha Helgeland som bo- og arbeidsplass, ved at de aktivt 
blir tatt med i prosjekter som festspillene arrangerer, og også får deres prosjekter presentert under 
Festspillene Helgeland. 

Gjennom avtalen forplikter Festspillene Helgeland seg derfor til å, i løpet av en toårsperiode, 
organisere minst ett arrangement eller utstilling i hver av Helgeland Regionråds 
medlemskommuner. 


Bodø2024


Festspillene Helgeland og Helgeland Regionråd skal samarbeide om å løfte regionens egenartede 
kultur og kulturaktiviteter inn mot det europeiske kulturhovedstadsåret Bodø2024. Bodø2024 skal 
fremme kulturen i hele fylket, inkludert Helgeland. Det er derfor avgjørende at regionen samler seg 
med mål om å presentere sitt bidrag til kulturhovedstadsåret best mulig, både i planleggingsfasen 
og i løpet av selve Bodø2024. Festspillene Helgeland blir med denne avtalen et av Helgeland 
Regionråd sine hovedbidrag inn mot Bodø2024. 


Økonomisk tilskudd


Som en av festivalens hovedsamarbeidspartnere, vil Helgeland Regionråd yte et tilskudd til 
Festspillene Helgeland à kr 100 000 årlig gjennom avtaleperioden. Dette vil i stor grad gå til 
planlegging og gjennomføring av arrangementer og utstillinger i rådets medlemskommuner 
utenfor Vefsn, men også til større prosjekter som løfter fram Helgelands særegne kunst og kultur. 


Markedsføring


Helgeland Regionråd skal presenteres i alle av Festspillene Helgelands aktuelle kanaler, som en av 
festivalens hovedsamarbeidspartnere. Dette innebærer både trykt og digitalt materiell. Likeledes 
vil Festspillene Helgeland presenteres i Helgeland Regionråds aktuelle kanaler. 

 av 3 3


