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Innledning 
Seinhøsten 2018 fikk Bergen Dansesenter den gledelige meldingen om at vi hadde mottok KUP-

midler fra Hordaland fylkeskommune. Dessverre fikk vi avslag på en lignende søknad til Sogn og 

Fjordane fylkeskommune. På grunn av endringer i totalbudsjettet søkte vi om omdisponering som vi 

fikk innvilget. Prosjektet «Dans i hele Vestland fylke» igangsatt høsten 2019. Ansvarlig for prosjektet 

har vært Lisa Nøttseter som er nestleder ved Bergen Dansesenter. 

Hovedmålsetningen med prosjektet har vært å kartlegge infrastrukturen som finnes for dans i hele 

nye Vestland fylke. Særlig har fokus for oss vært på Sogn og Fjordane, da dette var den delen av 

fylket vi på Bergen Dansesenter kjente minst til fra før. 

Bergen Dansesenter gikk inn i prosjektet med et ønske om å på sikt kunne tilby våre tjenester og 

fungere kompetansehevende for dansekunstnere og pedagoger i hele fylket. Samt med et ønske om 

at publikum for øvrig skal vite at de kan henvende seg til oss for å komme i kontakt med 

dansepedagoger og kunstnere for ulike oppdrag. 

Vi vil legge til rette for at regionen knyttes tettere sammen ved at det kan foregå en utveksling av 

kunnskap, kunst og prosjekter. Vi ønsker at Vestland skal være en god plass å skape og formidle 

dansekunst, at vi skal ha god kompetanse på formidling og undervisning. Slik at Vestland er et sted 
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hvor det er godt og attraktivt å bo og arbeide, og hvor elever får formidlet dansestiler på en 

profesjonell måte og at publikum har tilgang på spekter av danseuttrykk på scenene. 

Et lignende arbeid har aldri tidligere vært gjort i vår region. Vi har derfor prioritert å bruke en del tid i 

prosjektet på fremstillingen i rapporten for å dokumentere statusen i dansefeltet, slik at denne kan 

leses også av folk som i utgangspunktet ikke har mye kjennskap til dansefeltet i regionen i dag. Vi 

håper at arbeidet vårt kan ha verdi for både styresmakter, interesseorganisasjoner, institusjoner, 

enkeltkunstnere og pedagoger, og at flere kan ha nytte av informasjonen som er samlet i denne 

rapporten. 

Rapporten gir forsøksvis et utfyllende bilde, men med et kjempestort OBS! for at den nesten ikke 

inneholder informasjon om Bergen. De store, og for dansekunsten viktige, institusjonene og scenene i 

Bergen er knapt nevnt. Dermed har denne rapporten et stor blind flekk akkurat der, da vi har 

konsentrert oss om å samle kunnskap som for Bergen Dansesenter er ny. Denne åpenbare 

skjevheten er forsøksvis veiet opp noe av Dansekartet Vestland. 

 

Metode 
Kartlegging har vært foretatt gjennom undersøkelser på nett og i samtaler/intervjuer på telefon og 

ansikt til ansikt med enkeltpedagoger og ulike organisasjoner og institusjoner. Nøttseter har foretatt 

to korte reiser i forbindelse med undersøkelsen. Først en runde i Sogn og Fjordane i oktober, deretter 

en reise til Rogaland som hadde flere formål hvor det å se på den samlede infrastrukturen på hele 

vestlandet var et av dem.  

 

 

Danseterrenget i Vestland 

Geografi og bygder 
Når du ser bort fra byen Bergen, så ligner Sogn og Fjordane og Hordaland (og distriktsnorge for øvrig) 

mye på hverandre, med spredte bygder i ulike størrelser og noen små byer. Mange bygder og 

småbyer har dans i kulturskolen og flere har egne kulturhus.  

Lengst nord i det nye fylket er det etablerte samarbeid med dansemiljøer i Møre og Romsdal, i 

hovedsak opp mot Ørsta og Volda Ballettskule og Fagerlia videregående skole som har danselinje. 

 

Dansekunstnere og pedagoger 
Under dette arbeidet har vi ikke kunnet finne noen dansere som har utøvelse eller 

skapelse/koreografi som sitt hovedvirke. Det finnes en del både utøvende og skapende kunstnere 

som kommer fra Sogn og Fjordane og som har en tilknytning der og kommer innom med sine 

prosjekter, men vi har ikke funnet noen som bor det fast. Vi kan dermed konkludere med at de 

dansekunstnerne som hovedsakelig arbeider skapende og utøvende i vår region befinner seg i/rundt 

Bergen. 

http://ballettskulen.no/
http://www.fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Forsiden
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2 Jorunn Reina på vei inn døren til danseskolen sin Danseverstedet i Førde 

De som bor og virker i nord-delen av det nye fylket, og i Hordaland utenom Bergen, er primært 

pedagoger. Pedagogene jobber alene eller i små team. Det er langt mellom bygdene hvor disse 

enkeltpedagogene bor. Mange av dem driver på en måte som er godt kjent i norsk dansehistorie; et 

fagmiljø byget opp rundt en enkeltperson som i tillegg til å være pedagog også fyller alle funksjoner 

rundt sin egne skole eller enhet. Det er vanlig at danselæreren også er kunstnerisk ansvarlig, 

initiativtaker, administrator og ansvarlig for gjennomføring av forestillinger og elevopptredener. I 

tillegg har de gjerne også ansvar for eventuelle kulisser, kostymer, lyd, lys og billettsalg. Dette er 

opplagt arbeidskrevende og oppslukende, noe som fører til at pedagogene i liten grad har hatt 

overskudd og anledning til å samordne seg og ha et faglig fellesskap. 

 

Scener, hus og festivaler 
Teaterfestivalen i Fjaler har vokst frem som en liten, men sterk og frisk festival. Den er både svært 

sterkt lokalt forankret og anerkjent internt i scenekunstmiljøet. Teaterfestivalen i Fjaler har nylig 

mottatt treåring festivalstøtte fra Norsk Kulturråd, og er ellers støttet av fylke og kommune. De 

samarbeider tett med andre kulturaktører i den lille kommunen, som Jakob Sande Selskapet, 

organisasjonen Preform, Nordisk Kunstnersenter, samt at de har god kontakt med andre 

kulturaktører på tvers av sjanger utover i fylket, og et vidt nasjonalt nettverk innen teater og scene. 

http://teaterfestivalenifjaler.no/
http://www.jakobsande.no/
https://www.facebook.com/PreForm-484018984963852/
http://www.nkdale.no/
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De programmerer en del dans, og er dermed en interessant visningsarena for kunstnerne i regionen 

og kunstnere med tilknytning til Sogn og Fjordane som bor utebys og utenlands. Festivalen er 

interessant for et bredt nasjonalt scenekunstpublikum. Den er også viktig for Firda videregående 

skule i Sandane som i en årrekke har reist dit med elevene. 

Det finnes flere kulturhus i begge deler av det nye fylket. Mange av dem er med i organisasjonen 

Norske Kulturhus, flere er visningssteder for Riksteateret og noen av dem er visningsarenaer for 

Dansenett Norge. De fleste husene har samlet mange funksjoner i ett bygg. I tillegg til scene/kultursal 

så har flere av dem ulike tilbud som kinosal, bibliotek, kantine/kafe, idrettshall, kulturskole m.m. 

Under arbeidet med «Dans i hele Vestland fylke» var Nøttseter på besøk hos flere kulturhus i 

nordfylket – Førdehuset, Trivselshagen og Operahuset Nordfjord.  

 

3 Kulturfiffen i nordfylket i scenografien til Hans og Grete av Opera Nordfjord på scenen under feiring av Operahusets 10-års 
jubileum.. 

I tillegg finnes en del andre hus i nord- og sørfylket som er sammenlingbare. Se Dansekartet Vestland 

for mer informasjon om andre kulturhus og institusjoner. Kartet inkluderer også viktige institusjoner i 

Bergen, som denne rapporten ikke sier noe om. Vi går ikke inn på informasjon om hvert enkelt 

kulturhus men vil tegne et bilde av utfordringene disse kulturhusene har i møte med dans. Dermed 

snakker vi her generelt, og alle utfordringer og beskrivelser vil ikke gjelde likt for alle kulturhus. 

Som hovedregel har kulturhusene lite frie midler og har ikke anledning til å gå inn med penger i 

prosjekter, eller å kjøpe inn scenekunst. Egen programmering bør helst gå i null økonomisk, og i alle 

fall ikke i minus. En annen utfordring er at det er vanskelig å selge billetter til dans. Det er smalt, og 

husene etterlyser kompetanse på hvordan det kan kommuniseres og markedsføres bedre. Scenene 

http://www.kulturhus.no/
https://www.fordehuset.no/
http://www.trivselshagen.no/
http://www.operahuset.no/
https://drive.google.com/open?id=1bcB5kHI_MzlGuK3jx1Guu1uT_etixyof&usp=sharing
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er stort sett befolket av lokal amatørkultur, Riksteateret eller fra tid til annen produksjoner fra Den 

Kulturelle Skolesekken.  

Et markant unntak her er Operahuset Nordfjord som har et fast samarbeid med Opera Nordfjord. 

Operaen driver profesjonelt og har en jevn operaproduksjon med en opera i året, i tillegg til 

eventuelle mindre happenings. De involverer profesjonelle sangere og musikere (blant annet 

fylkesmusikerne) i tillegg innlemmer de lokale amatører og barn i produksjonene. 

 

Skoler og undervisning 
Det finnes ingen høyere utdannelse innen dans i Vestland fylke. Flere kommuner har dans i 

kulturskolen, men langt fra alle. I Bergen finnes det mange private danseskoler (hvor Bergen 

Dansesenter driver en av disse), mens det kun finnes noen få av slike utenom Bergen, eksempelvis 

Danseverkstedet i Førde og Spinae på Stord. Firda videregående skole i Sandane og Langhaugen 

videregående skole i Bergen har danselinje. Vestland fylke har tre folkehøyskoler med danselinje – 

Norhordland Folkehøgskole, Sunnfjord Folkehøgskule og Åsane Folkehøgskole.  

Hvilken type utdannelse som har «høyest kvalitet» vil være avhengig av øyet som ser og hvilken 

dansestil det gjelder. Eksempelvis kan ballettelever kan fra de er 15-16 år søke seg inn på 

Kunsthøyskolen i Oslo, og det er mulig for kulturskoleelver og ballettelever fra private danseskoler å 

komme inn der, og nivået på ballettundervisningen kan være høyere på disse skolene enn i den 

videregående skolen. 

I tillegg til denne typen tradisjonell danseundervisning hvor en danser og/eller dansepedagog 

underviser barn har det i Sogn og Fjordane vokst fem en annen type danseformidling – ung-til-ung-

formidling i organisasjonen Dans Uten Grenser (DUG). Opplegget er organisert av DUG selv, eller en 

kulturkontakt i kommunen eller i kulturskolen. Dette er, slik vi oppfatter det, et sosialt og 

myndiggjørende prosjekt for ungdommene som er med, særlig for de som er med som instruktører. 

De unge instruktørene læres opp på helgesamlinger før de skal ut i sitt lokalmiljø og formidle dans til 

andre ungdommer. Prosjektet har nylig etablert seg i Bergen i samarbeid med Bergen kommune.  

Dette konseptet er noe problematisk både økonomisk og faglig, ettersom det ikke primært 

markedsføres som et sosialt prosjekt, men som danseundervisning. Prosjektet poengterer blant 

annet i sin markedsføring at deres unge instruktører er «kvalifiserte instruktører og har fullført et 

undervisningsopplegg og ulike helgekurs» samt at de har «tatt eksamen». Ungdommene jobber 

gratis, mens deltakere må betale. Det har potensiale til å undergrave dansefaget og nedvurdere 

undervisning gitt fra erfarne og utdannede pedagoger og dansere. Økonomien ved alle danseskoler 

er skjør, og det er skremmende for oss at ufaglærte går inn og konkurrerer på pris. Man kan spørre 

seg om noen ville finne på å ta betalt for pianoundervisning eller solgt privattimer i matematikk etter 

samme modell. 

 

https://www.operanordfjord.no/
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kultur-og-idrett/article-162951
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kultur-og-idrett/article-162951
https://www.forde.kommune.no/_f/p5/ic166f2bc-ab99-4ddb-b7c1-5bc32934fe51/vedtekter-for-dans-uten-grenser-forde.pdf
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ESC ungdomskompani for samtidsdans 

 

4 Foto: Øyvind Johannessen. Fra forestillingen «Dream on, baby» av ESC ungdomskompani for samtidsdans i samarbeid med 
Winter Guests/Alan Lucien Øyen 2018-2019. 

ESC har i ti år samlet ungdom med talent for samtidsdans fra Hordaland. Ungdommene i alderen 14-

19 år velges ut etter audition og jobber frem en forestilling i samarbeid en profesjonell koreograf (ev. 

flere profesjonelle koreografer). Annethvert år har kompaniet vært programmert på Oktoberdans, og 

annethvert år har kompaniet hatt prosjekter i egen regi. Kompaniet er en viktig læringsarena for de 

unge talentene som får innblikk i hvordan det er å jobbe i en profesjonelt produsert produksjon og 

som får innblikk i en kunstnerisk prosess og ett eller flere kunstnerskap. Kompaniet er organisert 

under Bergen Dansesenters virksomhet. Nylig mottok ESC KUP-midler for de kommende årene, blant 

annet for å utvide nedslagsfeltet til å omfatte hele Vestland fylke, styrke arbeidet med unge 

koreografitalenter og spisse fokuset på de kunstneriske ideene.  

 

Folkedans 
De regionale kompetansesentrene for dans befatter seg primært med den profesjonelle, sceniske 

dansen. Hovedsakelig vil det si samtidsdans, men også andre sjangere som jazzdans, folkedans, 

hiphop eller break kan falle innunder kompetansesenterets virkeområde. Vi ser at det bygges flere 

broer og oppstår glidende overganger mellom samtidsdans og andre sjangere, blant annet (norsk) 

folkedans. Derfor tar vi her med et lite avsnitt om status på folkedansfeltet. 

Innen folkedans tilbyr Ole Bull Akademiet på Voss høyere utdannelse innen 

tradisjonsmusikk/folkemusikk. Det hører med til den tradisjonen at musikk og dans er to sider av 

samme sak og ikke frikoblet fra hverandre. Ole Bull Akademiet er opptatte av å ha et bevisst forhold 

til dansen underveis i opplæringen. De fleste kulturskolene som har dans, underviser i en eller flere 
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av stilene ballett, jazzdans eller moderne. Kun noen få kulturskoler har folkedans som eget fag i sitt 

tilbud (Kvam og Sunnfjord). 

Den tradisjonelle sosialdansen lever i stor grad gjennom frivillige organisasjoner og bygdeliv (i for 

eksempel leikarringar og ungdomslag). Sentrale nye initiativ i Hordaland er Folkedans i Hordaland, og 

nå også prosjektet Bygda dansar i regi av Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Den 

internasjonalt anerkjente Førdefestivalen nevnes her også i kraft av å være et sentralt samlingspunkt 

for tradisjonsmusikk og verdensmusikk. 

 

Dansenett Norge 
Dansenett Norge er et nytt initiativ fra flere av de sterkeste regionale kompetansesentrene for dans – 

Bærum Kulturhus, Dansearena nord, DansiT og Regional Arena for Samtidsdans (RAS) i Sandnes og 

dessuten Dansens Hus i Oslo som er nasjonal scene for dans. Disse aktørene har gjort et stort løft for 

å etablere et turnénettverk for å gjøre norsk og internasjonal dansekunst tilgjengelig og kjent for et 

større publikum i hele landet. Dansenett Norge mottar støtte fra Kulturdepartementet i til tillegg til 

regional og lokal finansiering. 

Det hører med til historien at Bergen Dansesenter var med på noen innledende møter, men hadde 

ikke administrativ kapasitet til å følge opp initiativet. Dette er en svært viktig satsing på dans som vi 

helhjertet støtter. Dansenett Norge gir forestillinger et lengre liv, skaper arbeidsplasser og når ikke 

minst ut til et svært bredt publikum, også på steder hvor det ikke finnes grunnlag for egen 

produksjon av profesjonell dansekunst. 

Dansenett Norge har gjennomført sitt første hele driftsår, og tiltaket ser ut til å fungere helt etter 

hensikten. Men på grunn av måten dette har oppstått på og fungerer så har det fått noen litt pussige 

utslag i vår region. 

Her er det ikke mange kulturhus som er involverte i Dansenett Norge, men det er noen som har 

begynt å gjøre seg erfaringer. Husene det gjelder er: Oseana og Stord i Hordaland, og Operahuset i 

Nordfjord og Trivselshagen i Sogn og Fjordane. Det er veldig fint for husene å kunne programmere 

dans av høy kvalitet, uten selv å sitte med en stor økonomisk risiko. Samtidig er dette med å bygge 

kunnskap om og publikum for dans. 

De pussige elementene dreier seg om ansvar og økonomi. I oppstartsfasen er det Bærum kulturhus 

som har hatt ansvar for å programmere på kulturhusene i Sogn og Fjordane, mens RAS har 

programmert i Hordaland. Økonomisk blir dette trøblete fordi det følgelig er Akershus og Rogaland 

som er med på å finansiere dette. RAS har nå hovedansvar for Vest-Norge og overtar begge fylkene i 

Vestland. Rogaland fylke er selvsagt skeptiske til å finansiere et kulturtilbud i nabofylket på fast basis 

i fortsettelsen. Det føles også merkelig og tungvint at noen som sitter langt unna og ikke har 

lokalkunnskapen skal gjøre denne jobben. 

Prosjektet er enda ungt og Dansenett Norge holder en åpen linje og søker å involvere de andre 

regionale kompetansesentrene for dans i fortsettelsen, men har per i dag ingen konkrete planer om å 

inkludere flere partnere i prosjektet. Bergen Dansesenter og RAS har en pågående kommunikasjon 

for å se på hvordan dette kan løses bedre internt i våre fylker, og vi håper på sikt å finne løsninger 

som gjør at finansiering, ansvar og lokalkunnskap sammenfaller på en litt mer logisk måte enn i dag. 

 

 

https://hardingfela.no/en/activities/folkedans-i-hordaland/
https://www.bygdadansar.no/
https://www.folkemusikkogfolkedans.no/
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Utfordringer, ønsker og behov oppsummert 
Gjennom vår kartlegging har vi avdekket en del utfordringer, ønsker og behov i den nordlige delen av 

det nye fylket. 

Kulturhusenes økonomi gjør at profesjonell dans er lite aktuelt for kulturhusene å ta inn på egenhånd 

ettersom det oppfattes som dyrt, kombinert med at det er vanskelig å selge billetter til. Dansenett 

Norge er en god begynnelse på å løse akkurat dette problemet. I tillegg etterlyser noen hus mer 

kompetanse på formidling av dans. 

Danserne i nordfylket er som nevnt hovedsakelig pedagoger. Dermed er deres utfordringer delt i to – 

det er deres egne behov, og det er behov de ser for elevene sine og potensiale for forbedring av 

undervisningen. For dansepedagogenes egen del så er flere travle til bristepunktet og faglig er de litt 

ensomme. Flere etterlyser bedre kanaler for kommunikasjon for enkelt å kunne holde seg selv og 

hverandre oppdaterte på det som skjer. Det skorter på samhandling, informasjon og utveksling 

internt i fylket, nasjonalt og internasjonalt.  Mange ønsker seg faglig påfyll og oppdatering, og 

muligheten til selv å kunne delta på kurs og undervisning – gjerne PRODA. Gjerne også i samarbeid 

over fylkesgrensen mot Møre og Romsdal som også mangler denne typen tilbud. 

For neste generasjon dansere så etterlyser pedagogene større muligheter for annen input til elevene. 

På små steder har barna gjerne samme danselærer fra de er små og til de flytter ut av bygden. Da er 

det viktig at elevene også får møte andre stiler, andre stemmer og andre måter å undervise på enn 

det de er vant til. Større utveksling og eventuelt kurs og workshops er av interesse. 

Det er vanskelig å få tilgang på kvalifiserte vikarer, når det er langt mellom bygdene og mange jobber 

alene, eller i svært små team. 

 

Mulige tiltak 

Informasjon 
Bergen Dansesenter har allerede iverksatt noen tiltak på kommunikasjon nå i høst. Vi har fått mange 

av danserne/pedagogene i nordfylket inn på vår nettverksmail, som nå teller 120 kontakter. Vi har 

også innlemmet dem i en lukket gruppe på facebook for profesjonelle dansere og pedagoger – 

Dansefeltet Vest (88 medlemmer). Her deler vi informasjon om jobber og utlysninger, forestillinger 

og opptredener, søknadsfrister, PRODA, morgenklasser på Carte Blanche, workshops, residenser, 

prøvelokaler, fagarrangement m.m. 

Vi har også fått flere kulturhus og administrativt ansatte på epostlisten for vårt nyhetsbrev. Det 

kommer bare noen få ganger i året, men vil likevel fungere som en kanal for å opprettholde 

kontakten. 

 

PRODA 
PRODA – profesjonell dansetrening, arrangerer gratis trening, danseteknisk og faglig utvikling for 

profesjonelle dansekunstnere, koreografer og dansepedagoger. Dans er et yrke som har høye krav til 

vedlikehold av ferdigheter. Brukerne ved PRODA må dokumentere 3 års høyskole/fagutdannelse i 
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dans og/eller flere års profesjonelt virke. I tillegg til å være trening og faglig oppdatering, er dette en 

viktig sosial arena for å bygge et fagmiljø og å kunne trekke på hverandres kompetanse. 

 

5 Foto: Audun Nygaard. PRODA-klasse på PRODA Hordaland med kinesiske Sun Xi Jun 

Bergen Dansesenter har i en årrekke vært lokal arrangør av PRODA i Hordaland. Tiltaket er statlig 

støttet og har en sentral organisasjon plassert i Oslo, i tillegg har PRODA Vestland noe lokal 

finansiering gjennom våre driftsmidler fra kommune og fylke. 

Til nå har PRODA i vår region vært konsentrert i Bergen, med en og annen avstikker til Stord og 

miljøet der. Vi vil selvsagt fortsette med dette tilbudet i Bergen, hvor det er høyest konsentrasjon av 

dansere og pedagoger, men PRODA er en av tiltakene som tydeligst etterlyses i den nye delen av 

fylket, og vi vet det er interesse også lenger nord.  

I utredningsarbeidet har vi vært i kontakt med Forum for Nordnorske Dansekunstnere (FFND) som er 

arrangør av PRODA i landets tre nordligste fylker. De har erfaring med å arrangere dansetrening over 

lange avstander og med spredte kunstnere og pedagoger. De har utviklet en distriktsmodell for 

dette, som er flyttbar og samlingsbasert. De legger gjerne flere klasser på et par dager, som en litt 

fordypende workshop, og helst i forbindelse med noe annet som skjer – festivaler og lignende. Vi har 

allerede tradisjon for å legge PRODA workshops i Bergen til Meteor og Oktoberdans i samarbeid med 

BIT Teatergarasjen. Dette vil være et interessant utgangspunkt også i Vestland for øvrig hvor vi gjerne 

kan koble oss på eksisterende arrangement, som Teaterfestivalen i Fjaler, Spinae-festivalen på Stord, 

kanskje Førdefestivalen og andre initiativ.  

Midlene fra PRODA sentralt kan kun gå til selve arrangementet og avviklingen (honorar, reise og 

oppholde for underviser, ev. administrasjon og husleie). En distriktsvariant av PRODA vil enten fordre 

at deltakerne selv betaler for transporten, eller dette må legges inn i budsjettet for avviklingen med 
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midler fra annet hold. FFND har fylkesmidler til å transportere og innlosjere tilreisende deltakere, de 

har også så lange avstander at der er det ofte snakk om fly til flere personer. 

I et forsøk på å slå flere fluer i en smekk både for distriktspedagogene og deres elever har vi laget en 

skisse på hvordan en faghelg for miljøbygging og dansetrening kan se ut. Et mål her er også å få dele 

erfaringer og få teoretisk påfyll: 

Lørdag:  

o PRODA-klasse  

kun for profesjonelle 

o Dansepedagogisk påfyll  

en kortere versjon av Bergen Dansesenters årlige Dansepedagogisk seminar 

o Åpen talentklasse 

En klasse hvor pedagoer og utvalgte elever på høyt nivå undervises sammen av den 

besøkende PRODA-pedagogen. 

o Ev. middag og clubbing/disco 

alle inkl. elever 

Søndag 

o PRODA-klasse 

o Samtale i gruppen om aktuelt tema ( gjerne oppfølging av tema fra dagen før) 

o Åpen talentklasse 

 

 

Vikarliste 
PRODA vil gi etterlengtet faglig påfyll til både pedagoger og elever på avansert nivå. Innføringen av et 

system for å kunne hjelpe hverandre som vikarer er et annet tiltak som vil kunne bedre pedagogenes 

arbeidsmiljø og sikre jevn og god undervisningskvalitet. Når pedagogene blir bedre kjent med 

hverandre personlig og faglig vil det være lettere å vite hvilke muligheter som finnes for hjelp i 

nærheten. Vi tenker oss at det kan være mulig å organisere en mailingliste, telefonliste eller 

facebookgruppe for å teste ut mulighetene for å koordinere vikarhjelp. 

 

 

Publikumsutvikling, formidling og turnering 
 

Kulturhusene opplever at både de selv og publikum ikke kan så mye om dans. Det finnes en rekke 

tiltak man kunne satt i gang for å utvide perspektivene og samtalen rundt dans i distriktene. I 

forbindelse med forestillinger som kommer på besøk kan man legge til rette for kunstnersamtaler, 

kritikersamtaler eller åpne workshops. Bedre informasjon til folk flest gjennom media eller i skolene 

om ikke bare at noe skjer, men hva som er tanken med det og hvordan det kan oppleves eller forstås, 

kan være et viktig ledd i å bygge publikum.  

 

BIT Teatergarasjen, gjennom sitt diskursprogram, og Carte Blanche, med formidlingsarbeid i Den 

Kulturelle Skolesekken, har lang og variert erfaring med denne typen arbeid som kan fungere som 

inspirasjon. Kanskje det også ville være mulig å knytte dette opp til Norske Kulturhus sitt eget 

formidlingsprogram Friskunst. 

 

http://www.kulturhus.no/friskunst-nasjonal/


12 
 

Dansenett Norge er som tidligere nevnt et tiltak som fungerer etter hensikten og får flere 

produksjoner ut til et bredt og spredt publikum. Det er viktig å følge den videre utviklingen av dette 

prosjektet. 

 

En lokal variant, et Dansenett Vestland, vil kunne være et interessant supplement til dette. Hvert år 

produseres det en god håndfull forestillinger i vår region. Noen få forestillinger når et bredt 

publikum, blant annet flere av forestillingene til breakdance gruppen Absence Crew som har spilt 

både på Den Nationale Scene og turnert i Den Kulturelle Skolesekken. Men de fleste forestillingene 

som skapes av profesjonelle scenekunstnere og dansere kommer i liten grad ut av Bergen. Disse 

spilles gjerne på Cornerteateret, Lydgalleriet, BIT Teatergarasjen, Frontlosjefestivalen eller i andre 

sammenhenger. En del forestillinger får reist til andre kjente scener og festivaler for smalere 

scenekunst i inn og utland, men det er ikke så vanlig å få til lokale spillinger i distriktene. En 

opptråkket turnéløype og god kommunikasjon mellom de ulike kulturhusene vil føre til mye bedre 

tilgang på lokalt produsert dansekunst. Det byr på interessante muligheter for kunstnerne og økt 

tyggemotstand for publikum.  

 

 

Status for kompetansesenterets videre arbeid med dans i hele 

Vestland fylke 
Tiltakene nevnt ovenfor koster alle selvsagt penger og krever administrativ kapasitet. Bergen 

Dansesenter vil løpende evaluere hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes til hvilket tidspunkt, da 

vår administrative kapasitet allerede i dag er strukket for langt. 

 

Ettersom årsskiftet nylig er rundet har vi nå noe mer oversikt over økonomien den nærmeste tiden. 

Budsjettet for det nye fylket og kommunen er fastsatt. Der ser vi en liten økning i driftsmidlene fra 

fylket, og en prisindeks justering i midlene fra kommunen. Fra Norsk Kulturråd får vi en økning på kr. 

200 000 i årene 2021 og 2022. 

 

I vår reviderte søknad til denne kartleggingen skrev vi til Hordaland fylkeskommune:  

Fra våren 2020 er det meningen å ha etablert en god kontakt med felt og samarbeidspartnere i den 

«nye» delen av fylket.  I den opprinnelige søknaden vår la vi inn et ekstra år med prosjektmidler for å 

imøtekomme det økte behovet mens vi arbeider med en mer langsiktig finansiering for å utvide vår 

virksomhet. Når vi nå ønsker å endre forprosjektet kutter vi også denne ekstra halen av prosjektet 

som strakk seg inn i det nye budsjettåret 2020. Denne økningen vil vi i stedet legge direkte inn i 

søknaden vår om driftsmidler for 2020. For 2020 prosjektbudsjettet beholder vi kr. 30 000 til noen 

ekstra tiltak på kurs- og seminar. 

 

Dermed er situasjonen at vi for 2020 har kr. 30 000 til bruk på kurs- og seminar i Vestland. Vi har ikke 

mottatt tilstrekkelig økning fra noen av våre støttepartnere for 2020 til å ivareta en økt aktivitet. Vi 

ser nå at vi i svært liten grad anledning til å gjøre nye og inkluderende tiltak for den «nye» delen av 

fylket ut over de vi alt har satt i verk.  

 

For 2020-2022 har Bergen Dansesenter mottatt midler til et nytt KUP-prosjekt for ESC 

ungdomskompani, som vil komme dansetalenter fra hele fylket til gode. Men det profesjonelle feltet 

av pedagoger, skapende og utøvende dansekunstnere vil merke minimalt til denne satsingen.  
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For 2020 søker vi PRODA-midler til videre drift av PRODA i den formen det har i dag, i tillegg til en 

økning for å bedre kunne ivareta behovene i nordfylket. Som tidlige nevnt kan ikke PRODA dekke 

reise for deltakere, så her må enten deltakerne selv betale reise og eventuelt opphold selv, eller vi 

må søke ekstern finansiering.  

 


