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Kultur 
for de beste strømpriser!

Så enkelt – så billig!
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Vi støtter

KULTURUKA 2011

www.skibsgaarden.no

Tlf. 76 11 00 00
SORTLAND / MELBU

sortland@berg-hansen.no
www.berg-hansen.no/ferie

Bruk en spesialist, 
vi har utvalget
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Nordlandsbanken. 
Et godt valg for private,
næringsliv og kultur.

Kulturbanken

Hva hadde nordnorsk kulturliv vært uten frivillige krefter? 

Ildsjeler som vier store deler av sin fritid til arbeid med 

musikk og kultur. Deres innsats er helt uvurderlig! Men 

hardt arbeid og entusiasme er sjelden nok til å holde hjulene 

i gang. Penger må også til. I mange år har Nordlandsbanken 

vært en betydelig bidragsyter til nordnorsk kulturliv. Det har 

vi tenkt å fortsette med. 
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Hva hadde nordnorsk kulturliv vært uten frivillige krefter? 

Ildsjeler som vier store deler av sin fritid til arbeid med 

musikk og kultur. Deres innsats er helt uvurderlig! Men 

hardt arbeid og entusiasme er sjelden nok til å holde hjulene 

i gang. Penger må også til. I mange år har Nordlandsbanken 

vært en betydelig bidragsyter til nordnorsk kulturliv. Det har 

vi tenkt å fortsette med. 

A l l t i d  n o e  n y t t !

Å P E N T  1 0  -  1 9  ( 1 6 )
3 6  b u T i k k E r
G r aT i s  Pa r k E r i N G

VARME STRØMMER I DEN BLÅ BYEN
- KULTURUKA 2011

Noen ord inspirerer og motiverer mer enn andre. BRUER – årets 
tema – er et slikt ord. BRUER passer for vår region, for Sortland, for 
menneskene som bor her og ikke minst for ei kulturuke! Temaet har 
inspirert kunstnere, og det satte også i gang kreative prosesser hos oss.   
Vi håper at årets program vil gi dere opplevelser, kunnskap og føre til 
deltakelse fra mange hold. 

Blåbyen har gått som en blå tråd gjennom kulturukene siden starten 
for 12 år siden. Denne gangen er fokus rettet mot prøvelyssetting av 
Sortlandsbrua og blåbyen. Vi har derfor valgt å legge den offisielle 
åpningen til kaia ved Hurtigruteterminalen når lysene under brua ten-
nes. Vi oppfordrer store og små til å møte opp til denne markeringen. 
Vi garanterer et flott skue til  urfremføring av musikk for slagverk!   

Lofotkunstneren Yngve Henriksen er årets kulturukeutstiller, og 
Kunstnerhuset er på nytt arena for kunstneren – 10 år etter forrige 
utstilling. Dronning Sonja, som er en stor kunstkjenner, kom den 
gang uanmeldt til Henriksens utstilling på Kunstnerhuset, og vi vet at 
malerier av kunstneren finnes i dronningens kunstsamling.  

Ann-Helene Iversen fra Sortland er også utstiller. Fra sitt andre ”hjem-
land” Italia, formidler hun møter mellom mennesker og kaffefryd. 
Innstallasjonene består av espressokopper, fotografier og lydopptak. 
Utstillingen kan oppleves på 2 av Sortlands nye kafeer. 

Forfatteren Lars Saabye Christensen har vært og er en viktig kraft for 
kulturlivet i Vesterålen. På Sortland Hotell deltar han og kunstneren 
Nico Widerberg i avdukingen av ”Herman”, nok en skulptur som 
skal ta godt i mot oss når vi avlegger vårt hotell et besøk. Forfatteren 
er også med i konsertforestillingen ”Månen over Møysalen”, som er 
inspirert av hans dikt.

Hvilken betydning har BRUENE hatt for utviklingen av vår region? 
Noen av svarene vil vi prøve å gi i løpet av uka. I tillegg vil mennes-
ker som har jobbet med og på bruer og anlegg i Vesterålen, fortelle 
om sine erfaringer. 
 
Brubygging mellom mennesker er også tema, og vi følger opp fjorår-
ets seminar om flyktningesituasjonen med et åpnet seminar om møte-
plasser og integrering på Sortland.  

Ellers byr uka på konserter, filmer, foredrag, kurs og mye annet, og vi 
ønsker nok en gang alle til lykke med uka – både deltakere og publi-
kum!

Uka er et samarbeid mellom Sortland kommune, Kunst- og kultur-
strøm Sortland, frivillige lag og foreninger, næringslivet på Sortland 
og Kultursamarbeidet i Vesterålen gjennom Kunst- og kulturstrøm 
Vesterålen. Prosjektet følger opp Kulturløft Golfstrømmen som kom-
munene i Vesterålen har samarbeidet om siden tusenårsskiftet. 

Med varme hilsener fra 
Sortland kommune, Kulturkontoret og 
Kunst- og kulturstrøm Sortland

 FREDAG 18. MARS
KULTURKAFÉ  MED TIDENES POPMUSIKK 
Tor Furre (trekkspill og sang) og Arild Hansen (gitar og sang) fremfører låter som bringer fram 
gode minner og humør fremført på trekkspill, gitar og sang. Det blir også allsang, og der det 
passer blir det anledning til en svingom. Musikerne ønsker å skape ei hyggestund med snert og 
humør. Konserten er støttet av Den kulturelle spaserstokken. 
Lamarktunet, Kantina kl. 11.00 (åpen kafé fra 10.30)

«PILLOWS»
Fasade er vår drivkraft. Greier du å holde din fasade? Hva skjer bak lukkede 
dører, er fasaden din like «prektig» da? Et moderne verk inspirert av jazzdans 
koreografert av Thomas Aleksander Hansen. Gratis inngang - begrenset antall 
plasser pr forestilling (15). Arrangør: Basic Movements Dance Company
Sortland kulturskole kl. 17.00 og 18.00

ÅPENT HUS
Arrangørene inviterer til åpning av utstillingen «Ungdoms-
kultur», som viser hva ungdom på Sortland selv mener er 
deres kultur. I idrettshallen utfordres alle som har lyst til 
å prøve seg i høyden til å delta i bruskasseklatring. Åpent 
Hus er en sosial møteplass med hovedfokus på fysisk 
aktivitet for alle aldersgrupper. Vi tilbyr fri aktivitet i 
idrettshallen, klubbkafé og ulike spill i ungdomsklubben, 
bassengaktivitet mot avgift, bocciatrening for utviklings-
hemmede og kafé i vestibylen. 
Sortlandshallen kl. 18.00-21.00
  
BANDWORKSHOP
Kulturkontoret og Sortland Rockeklubb inviterer ungdom i Vesterålen til workshop for de som har 
lyst til å starte band, eller som akkurat har etablert et band. Workshopen har fokus på samspill og 
musikkglede, og målgruppa er ungdom mellom 12 og 16 år. Instruktører: Torgeir Steinsland og ban-
det Captain Obvious. Påmelding (se Verksteder/annet under hovedoversikten)
Rockebrakkene og Sortland ungdomskole kl. 18-21 
(forsetter lørdag kl. 12-17)

OPERAPUB
Denne fredagskvelden serve-
res de lekreste opera- og ope-
rettesviskene, som publikum 
der ute hungrer etter og aldri 
kan få nok av! Hege Monica 
Eskedal og Veronica Vangen Even-
sen er Sortlands egne divaer og får tonefølge av Sortland kammerensembles salongorkester.
Stedet kl. 19.30

DISKOTEK PÅ UNGDOMSKLUBBEN
Det blir diskotek på ungdomsklubben. Aldersgrense: 8. klasse
Klubben, Sortlandshallen kl. 21.00–24.00

 LØRDAG 19. MARS
LØRDAGSKAFÉ 
Sortland barnekor deltar på lørdagskafeen og synger et utvalg av repertoaret sitt. 
Lamarktunet, kantina ca. kl. 11.30 (kafeen åpner kl. 11.00)

AVDUKING AV SKULTUREN «HERMAN»
Hermann er bokstavlig talt kommet hjem. Tilstede: Lars Saabye Christensen og Nico 
Widerberg.
Sortland Hotell, resepsjonen kl. 13.00

«MÅNEN OVER MØYSALEN»
Sammen med forfatteren Lars Saabye Christensen og 
Steinar Kjeldsen kvartett inviterer Sortland Musikk-
forening til «Månen over Møysalen». Konserten tar 
utgangspunkt i Lars sitt dikt «Månen over Møysalen», og 
musikkvalget er dermed hentet fra ulike deler av verden. 
Musikkforeninga garanterer en flott opplevelse med 
lyrikk og musikk i skjønn forening. Dirigent: Odd Helge 
Hveding. Frivillighetsprisen 2011 deles ut av ordfører Svein 
Roar Jacobsen etter konserten. Salg av mat og drikke.

Samfunnssalen kl. 19.00 (dørene åpner kl. 18.00)
 

 SØNDAG 20 MARS
SKI- OG AKEDAG
Bjørklundparkens venner ønsker velkommen til ski- og akedag. Ta med ski- 
og akeutstyr og bålmat. Parkering ved Blåbyhallen. Værforbehold. 
Bjørklundparken kl. 11.00

«PÅ RØMMEN»
Sortland kino kl. 18.00 (se omtale søndag 13.3.)

TOMASMESSE «TROEN SOM BRU!»
Thomasmessene er en litt friere Gudstjenesteform for troende og tvilere. Tema blir denne gan-
gen «Troen som bru». Ansvarlig for gudstjenesten: Øyvind Ingvaldsen, Rigmor Dahl og Mette 
Dyrnes. Lystenning for de som ønsker det.
Sortland kirke kl. 19.00

«WINTER´S BONE»
Sortland kino kl. 20.00 (se omtale torsdag 17.3.)



 

▼ TID ▼ ARRANGEMENT ▼ STED ▼ ARRANGØR ▼ PRIS

FREDAG 11. MARS
17.00–22.00 Festkveld for seniorer Samfunnssalen SFS/SPF/SD 100
18.00 «Elementer» - boklansering Sortland bibliotek VL gratis

LØRDAG 12. MARS
10–15.00/20.00 Vinter-Kleiva (Festen begynner kl. 22.00) Kleiva bygdehus Kleiva Bygdehus annonseres
11.00–14.00 Antologi: «Elementer» - stand Sortland Storsenter VL gratis
11.30 Lørdagskafé: Holand blandakor underholder Lamarktunet Lions gratis
12.00 Åpning separatutstilling «Vinterdagbok» Kunstnerhuset SKF i samarbeid med KKS gratis

13.30 / 15.00 Åpning installasjonene «C´e una storia» Ekspedisjonen og Miscela Ann-Helene Iversen
i samarbeid med KKS gratis

19.00 «Oh what a day!» Folketoner i jazzdrakt Sortland kirke SKF i samarb m/ SKK 200 (barn gratis)

21.00 Offisiell åpning av kulturuka 2011/ 
prøvelyssetting av Sortlandsbrua Hurtigruteterminalen, kaia KKS, SK i samarbeid med 

BB AS gratis

SØNDAG 13. MARS
Oppm. 17.00–18.00 Bru-Marsj Startsted: Sortlandshallen SMK 35/25
18.00 «To på rømmen» Sortland kino SK 50
20.00 «Precious» Sortland kino SK 70

MANDAG 14. MARS
11.00 Babysang Parken SKS gratis

18.00 «Bruene skapte regionen. Hva blir neste steg.»
Samfunnsutviklingen før og etter bruene ble bygd i regionen Sortland bibliotek MN SM/SH gratis

TIRSDAG 15. MARS
12.00–15.00 Åpent seminar: «Brubygging – møteplasser og integrering». Samfunnssalen NAV/ VO/SK gratis

16.15 «Peas, sugar and blues» Rødskolen SSO 100 (inkl. suppe)/ 
barn gratis

ONSDAG 16. MARS
17.00 Fortellerkveld m/tema BRUER Lamarktunet, kantina SHL/ MN SM gratis
18.00 Huskonsert Speilsalen, Sortland kulturskole SKS gratis
18.00 Juniordiskotek 5.–7. klasse Sortland ungdomsklubb SUK 20

TORSDAG 17. MARS
19.00 Åpent seminar: «Lyssetting i blåbyen» Samfunnssalen SK og BB AS gratis
20.00 «Winter´s Bone» Sortland kino SK 70

FREDAG 18. MARS
11.00 Kulturkafé: «Tidens popmusikk» Kantina, Lamarktunet KKS/DT gratis
17.00 / 18.00 Forestilling: «Pillows» Kulturskolen BMDC gratis
18.00–21.00 Åpent hus Sortlandshallen SVBK/ SK gratis
18.00–21.00 Bandworkshop (dag 1) Brakkene/Sortland ungdomskole SK/ SRK 200, påmeld.
19.30 Opera-pub Stedet KMS 170/100/30
21.00–24.00 Diskotek Sortland ungdomsklubb SUK 20

LØRDAG 19. MARS
11.30 Lørdagskafé: Sortland Barnekor underholder Kantina, Lamarktunet gratis
12.00–17.00 Bandworkshop (dag 2) Brakkene/Sortland ungdomskole SK/SRK 200
13.00 Avduking av skulpturen «Herman» av Nico Widerberg Sortland Hotell, resepsjonen SH gratis
19.00 «Månen over Møysalen» (dørene åpner 18.00) Samfunnssalen SMF 250/50

SØNDAG 20. MARS
11.00 Ski- og akedag Bjørklundparken BV gratis
18.00 «To på rømmen» Sortland kino SK 50
19.00 Tomasmesse Sortland kirke SM Gratis
20.00 «Winter’s Bone» Sortland kino SK 70

VARME STRØMMER I DEN BLÅ BYEN –  KULTURUKA 2011  TEMA: BRUER
«PRECIOUS»
Sensur: 15 år. 
I det filmen begynner er Precious seksten år og gravid for andre 
gang. Til tross for at hun verken kan lese eller skrive, trives Preci-
ous ganske godt på skolen. Dessverre får hun ikke gå der lenger, 
siden hun er gravid.  Heldigvis får hun tilbud om å begynne på en 
alternativ skole. Hun er smart og lærer også de sosiale omgangsformene fort, og det er ikke til 
å undres over at håpet spirer. Men mora står klar til å ødelegge alt. Fullstendig formørket av hat 
og sjalusi gjør hun alt for å vriste fra datteren det lille håpet hun bærer...
Sortland kino kl. 20.00 (vises også torsdag 10.3.)

 MANDAG 14. MARS
BABYSANG
Sortland kulturskoles babysanggruppe har denne mandagen sitt ukentlige møte i Parken. 
På tvers av generasjoner synges kjente og kjære barnesanger.
Parken kl. 11.00

«BRUENE SKAPTE REGIONEN. HVA BLIR NESTE STEG?» 
SAMFUNNSUTVIKLINGEN FØR OG ETTER BRUENE BLE 
BYGD I REGIONEN
Bruer fascinerer oss. Sortlandsingeniører samlet kort og bilder 
av bruer, som er kjernen i utstillingen «Skjønnhet og styrke». 
Vesterålsbruene var krafttaket for regionen og skapte verdier og 
endret strukturer. Hva blir utfordringene i kommende tiår? For 
å innlede til debatt deltar Jon Petter Arntzen og Bengt Jægtnes. 
Arrangementet starter med åpning av utstillingen «Skjønnhet og 
styrke – brubilder»
Sortland bibliotek kl. 18.00

 TIRSDAG 15. MARS
«BRUBYGGING – MØTEPLASSER OG INTEGRERING»
I Sortland har det skjedd store endringer i integreringsarbeidet de 3 siste årene. Maja 
Haug, masterstudent i samfunnsfag har gjort noen interessante funn, som hun vil pre-
sentere under dette seminaret. Hvordan kan det flerkulturelle berike lokalsamfunn i 
Vesterålen og hvordan få til flerkulturelle møteplasser? Bjørn Kleppestø, fagleder NAV 
Sortland, vil svare på dette og si noe om integreringsarbeid og kultur. Representanter 
fra grunnskoleklasse 1, Voksenopplæringen vil dele forventninger og erfaringer fra sitt 
møte med Sortland. Enhetsledere i Sortland kommune er utfordret til å si noe kort om 

situasjonen på eget område. Underholding v/deltakere fra Voksenopplæringa. 
Samfunnssalen kl. 12.00 – 15.00 

«PEAS, SUGAR AND BLUES»
Hopp over middagslagingen i dag - for 
denne ettermiddagen er det Vesterålen stor-
band og Sortland strykeorkester som står for 
serveringen. Menyen er rikholdig og består 
av svingende salsa, jazz og blues, for ikke å 
snakke om den nydelige hjemmelagde erter-
suppen… Det er servert – vel(be)komme(n)!
Rødskolen kl. 16.15

 ONSDAG 16. MARS
FORTELLERKVELD OM BRUER OG BRUBYGGING 

I øyriket Vesterålen har mange arbeidet på bruer 
og anlegg med planlegging og vedlikehold. Folk 
som har deltatt i dette arbeidet er invitert til å fortelle og dele minnene med andre som 
vil høre på. 
Lamarktunet, kantina kl. 17.00

HUSKONSERT
Elever ved Sortland kulturskole opptrer med ulike innslag.
Sortland kulturskole, speilsalen, kl. 18.00 

 TORSDAG 17. MARS
LYSSETTING I BLÅBYEN

Vi inviterer til åpent seminar om «Lyssetting – 
muligheter og opplevelse». Fagfolk fra Akzo 
Nobel, Philips og Osram innen ny teknologi på 
lyssetting og lysdesignere besøker Sortland i kultu-
ruka, og vil formidle noe av kunnskapen. Stikkord 
er: lyskunst, økt trivsel, sikkerhet og energiøkono-
misering. Nærmere informasjon om programmet 
kommer. Kulturelt innslag.
Samfunnssalen kl. 19.00

«WINTER´S BONE»
Sensur: 15 år
17 år gamle Ree må finne sin far som nettopp har sluppet 
ut av fengsel. Han har pantsatt huset hun bor i sammen 
med sine to yngre søsken og deres apatiske mor. Hvis ikke 
faren melder seg hos politiet som avtalt, vil familien miste 
sitt hjem i skogene rundt Ozark Mountains i dypeste Mis-
souri. Når Ree ber naboene om hjelp til å lete etter sin far, blir 
hun avvist med trusler. Det er tydelig at disse vet mer om farens 
forsvinning enn de vil si, men Ree gir seg ikke i forsøket på å redde familiens hjem. 
Sortland kino kl. 20.00 (vises også søndag 20.3.)

 FREDAG 11. MARS
FESTKVELD FOR SENIORER
Sortland frivilligsentral, Sortland pensjonistforening og Seniordanserne inviterer til festkveld.   
Vesterålen Danseband spiller til dans. Underholdning. Konferansier: Ingolf Markussen. Servering. 
Arrangementet er støttet av Den kulturelle spaserstokken. Påmelding: 470 74 681, 977 37 555.
Samfunnssalen kl. 17.00–22.00
 
«ELEMENTER» - LANSERING AV ANTOLOGI  
Vesterålen litteraturlag feirer 25-årsjubiluem, og inviterer til lansering av 
antologien «Elementer». Medlemmene leser fra boka. Enkel servering.
Sortland bibliotek kl. 18.00

LØRDAG 12. MARS
VINTER-KLEIVA 2011
For første gang er Vinter-Kleiva en del av kulturuka i Sortland. Arrangørene har 
et spennende program. Leker for barn og voksne, utstillinger og andre aktivite-
ter. Det blir åpen kafé hele dagen med åresalg og loddtrekning. Arrangementet 
avsluttes med underholdning, musikk og dans på lokalet.
Kleiva Bygdehus kl. 10.00-15.00/Lokal underholdning 
fra kl 20.00/Dans fra kl 22.00.

LØRDAGSKAFÉ 
Holand blandakor framfører nordnorske korsanger. Allsang. 
Lamarktunet, kantina kl. 1130 (kafeen åpner kl. 11.00)

 
ÅPNING AV SEPARATUTSTILLINGEN «VINTERDAGBOK» 
Årets kulturukeutstiller er lofotkunstneren Yngve Henriksen, og tittelen på 
utstillingen er «Vinterdagbok». Grete Hald skriver følgende: Yngve Henrik-
sens malerier er som skapt av lengsel, varme, avstand og ambivalens. Han 
bruker seilduk, sand og rust i sine komposisjoner av tempera og oljemaleri-
ene og flatene gir mye igjen for nærstudier. Det er ikke bare det ytre land-
skapet som anes, men også undertoner av blå melankoli. Kunstneren kjenner 
sitt landskap, men makter å gi det nytt og tidløst uttrykk. Yngve Henriksen 
er utdannet ved Statens høgskole for Kunsthåndverk og Design i Bergen. 

Han har mottatt en rekke stipend og har hatt flere utsmykkingsoppdrag, blant 
annet på Lamarktunet her på Sortland. Kunstneren er innkjøpt av mange offent-

lige og private institusjoner og bedrifter, og har stilt ut i inn- og utland. Kunstne-
ren vil være til stede på åpningen.

Kunstnerhuset kl. 12.00

ÅPNING AV UTSTILLINGEN «C´É UNA STORIA»  
Ann Helene Iversen, Sortland, stiller ut espressokopper som hun 
gjennom 4 år har samlet fra forskjellige barer i Italia. Installasjo-
nen har hun kalt C’é una storia og det er fordi hver kopp har sin 
helt spesielle historie - hver og en formidler et møte mellom to 
personer. Gjennom foto, lyd og koppene selv blir vi tatt med inn 
i bildene som kafferester, grut og sukker forteller. Musikk ved 
Simen og Mats Iversen Vangen.
Ekspedisjonen kl. 13.30 og Miscela kl. 15.00

«OH WHAT A DAY»
Sortland Korforening og Steinar Kjeldsen Kvar-
tett inviterer til en musikkaften av de sjeldne. 
Det blir norske folketoner i jazzdrakt med arran-
gementer av Henning Sommero, svenske fol-
ketoner, Negro Spirituals samt musikk av Ward 
Swingle. Torgeir Steinsland er solist på kveldens 
konsert. Steinsland er opprinnelig fra Hamarøy, men har de siste 10 årene vært aktiv i musikk-
miljøet i Tromsø. Han er mest kjent som frontfigur og vokalist i bandet Ska Patrol. Steinsland 
er en allsidig vokalist som har spilt i flere band og deltatt på flere prosjekter, blant annet har han 
sunget Tom Waits sammen med Tromsø Symfoniorkester. Dirigent er Hege Monica Eskedal.
Sortland kirke kl. 19.00

LYSSETTING AV SORTLANDSBRUA – OFFISIELL ÅPNING AV KULTURUKA!
Vi inviterer til offisiell åpning og lyssetting av Sortlandbrua. Brua vil være lyssatt hele 
kulturuka, og viser hvordan ny lysteknologi gir nye muligheter for belysning av anlegg 
og uterommet. Dette er starten på en prosess hvor målet er å få med lysdesignere og 
kunstnere som kan lyssette brua som binder sammen Langøya og Hinnøya. Morten 
Jørgensen, sjef for Kystvaktstasjonen foretar den offisielle åpningen av kulturuka. 

Håkon Kristiansen og Simen Vangen urfremfører «Plingfest» for slagverk skrevet av 
Torstein Aagaard-Nilsen. Slagverkelever fra Sortland kulturskole deltar også. Fyrver-

keri. Servering av varm blåbærsuppe.
Sortland havn, Hurtigrutekaien kl. 21.00 

 SØNDAG 13. MARS
BRU-MARSJ
Sortland Marsjklubb inviterer til Bru-marsj med løypetrasé over brua og tilbake til 
Sortlandshallen (5 og 10 km). Startkontingent: 35,- (voksne)/ 25,- (barn) og er inkl. 
IVV stempel og diplom/pin. Salg av kaffe og vafler i kaféen i Sortlandshallen. 
Oppmøte v/Sortlandshallen mellom kl. 17.00-18.00

«TO PÅ RØMMEN»
Sensur: 7 år. 
Da kongerikets mest etterlyste - og mest sjarmerende banditt Flynn Rider skjuler seg 
i et mystisk tårn, blir han tatt til fange av Rapunzel, en vakker og livlig tenåring med 
over 20 meter langt magisk, gyllent hår. Flynns nysgjerrige fangevokter, prinsesse 
Rapunzel, ble som baby stjålet fra foreldrenes slott. Hun søker en utvei fra tårnet der 

hun har vært innestengt i årevis, og inngår en avtale med den kjekke tyven. Med hemmeligheten 
om sin kongelige herkomst på vektskålen, og jaget av de som holdt henne fanget, finner Rapun-
zel og hennes kumpan spenning, romantikk, humor og hår - masse hår. 
Sortland kino kl. 18.00 (vises også søndag 20.3.)
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UTSTILLINGER

Tirs.-søn. 12–14/tors. 18–20 (man. stengt) Yngve Henriksen: «Vinterdagbok» Kunstnerhuset SKF/ KKS Kr 20 (gratis 
på åpningen)

Følger åpningstidene til restauranten/kafeen Ann-HeleneIversen: «C´e una storia», installasjon Ekspedisjonen/Miscela AHI gratis
Man./tors. 11–19 Tirs./ons./fre. 10–16 Ustilling av tekster og bøker Sortland bibliotek SB gratis
Følger bibliotekets åpningtider «Skjønnhet og styrke» -  brubilder Sortland bibliotek SH/ MN SM gratis

VERKSTEDER/ANNET
Fred. 18/3, kl. 18–21 
og lørd. 19/3, kl. 12–17

Bandworkshop. For mer info se:
www.sortland.kommune.no For ungdom mellom 12 og 16 Kulturkontoret i samar-

beid med rockeklubben 200



 

▼ TID ▼ ARRANGEMENT ▼ STED ▼ ARRANGØR ▼ PRIS

FREDAG 11. MARS
17.00–22.00 Festkveld for seniorer Samfunnssalen SFS/SPF/SD 100
18.00 «Elementer» - boklansering Sortland bibliotek VL gratis

LØRDAG 12. MARS
10–15.00/20.00 Vinter-Kleiva (Festen begynner kl. 22.00) Kleiva bygdehus Kleiva Bygdehus annonseres
11.00–14.00 Antologi: «Elementer» - stand Sortland Storsenter VL gratis
11.30 Lørdagskafé: Holand blandakor underholder Lamarktunet Lions gratis
12.00 Åpning separatutstilling «Vinterdagbok» Kunstnerhuset SKF i samarbeid med KKS gratis

13.30 / 15.00 Åpning installasjonene «C´e una storia» Ekspedisjonen og Miscela Ann-Helene Iversen
i samarbeid med KKS gratis

19.00 «Oh what a day!» Folketoner i jazzdrakt Sortland kirke SKF i samarb m/ SKK 200 (barn gratis)

21.00 Offisiell åpning av kulturuka 2011/ 
prøvelyssetting av Sortlandsbrua Hurtigruteterminalen, kaia KKS, SK i samarbeid med 

BB AS gratis

SØNDAG 13. MARS
Oppm. 17.00–18.00 Bru-Marsj Startsted: Sortlandshallen SMK 35/25
18.00 «To på rømmen» Sortland kino SK 50
20.00 «Precious» Sortland kino SK 70

MANDAG 14. MARS
11.00 Babysang Parken SKS gratis

18.00 «Bruene skapte regionen. Hva blir neste steg.»
Samfunnsutviklingen før og etter bruene ble bygd i regionen Sortland bibliotek MN SM/SH gratis

TIRSDAG 15. MARS
12.00–15.00 Åpent seminar: «Brubygging – møteplasser og integrering». Samfunnssalen NAV/ VO/SK gratis

16.15 «Peas, sugar and blues» Rødskolen SSO 100 (inkl. suppe)/ 
barn gratis

ONSDAG 16. MARS
17.00 Fortellerkveld m/tema BRUER Lamarktunet, kantina SHL/ MN SM gratis
18.00 Huskonsert Speilsalen, Sortland kulturskole SKS gratis
18.00 Juniordiskotek 5.–7. klasse Sortland ungdomsklubb SUK 20

TORSDAG 17. MARS
19.00 Åpent seminar: «Lyssetting i blåbyen» Samfunnssalen SK og BB AS gratis
20.00 «Winter´s Bone» Sortland kino SK 70

FREDAG 18. MARS
11.00 Kulturkafé: «Tidens popmusikk» Kantina, Lamarktunet KKS/DT gratis
17.00 / 18.00 Forestilling: «Pillows» Kulturskolen BMDC gratis
18.00–21.00 Åpent hus Sortlandshallen SVBK/ SK gratis
18.00–21.00 Bandworkshop (dag 1) Brakkene/Sortland ungdomskole SK/ SRK 200, påmeld.
19.30 Opera-pub Stedet KMS 170/100/30
21.00–24.00 Diskotek Sortland ungdomsklubb SUK 20

LØRDAG 19. MARS
11.30 Lørdagskafé: Sortland Barnekor underholder Kantina, Lamarktunet gratis
12.00–17.00 Bandworkshop (dag 2) Brakkene/Sortland ungdomskole SK/SRK 200
13.00 Avduking av skulpturen «Herman» av Nico Widerberg Sortland Hotell, resepsjonen SH gratis
19.00 «Månen over Møysalen» (dørene åpner 18.00) Samfunnssalen SMF 250/50

SØNDAG 20. MARS
11.00 Ski- og akedag Bjørklundparken BV gratis
18.00 «To på rømmen» Sortland kino SK 50
19.00 Tomasmesse Sortland kirke SM Gratis
20.00 «Winter’s Bone» Sortland kino SK 70

VARME STRØMMER I DEN BLÅ BYEN –  KULTURUKA 2011  TEMA: BRUER
«PRECIOUS»
Sensur: 15 år. 
I det filmen begynner er Precious seksten år og gravid for andre 
gang. Til tross for at hun verken kan lese eller skrive, trives Preci-
ous ganske godt på skolen. Dessverre får hun ikke gå der lenger, 
siden hun er gravid.  Heldigvis får hun tilbud om å begynne på en 
alternativ skole. Hun er smart og lærer også de sosiale omgangsformene fort, og det er ikke til 
å undres over at håpet spirer. Men mora står klar til å ødelegge alt. Fullstendig formørket av hat 
og sjalusi gjør hun alt for å vriste fra datteren det lille håpet hun bærer...
Sortland kino kl. 20.00 (vises også torsdag 10.3.)

 MANDAG 14. MARS
BABYSANG
Sortland kulturskoles babysanggruppe har denne mandagen sitt ukentlige møte i Parken. 
På tvers av generasjoner synges kjente og kjære barnesanger.
Parken kl. 11.00

«BRUENE SKAPTE REGIONEN. HVA BLIR NESTE STEG?» 
SAMFUNNSUTVIKLINGEN FØR OG ETTER BRUENE BLE 
BYGD I REGIONEN
Bruer fascinerer oss. Sortlandsingeniører samlet kort og bilder 
av bruer, som er kjernen i utstillingen «Skjønnhet og styrke». 
Vesterålsbruene var krafttaket for regionen og skapte verdier og 
endret strukturer. Hva blir utfordringene i kommende tiår? For 
å innlede til debatt deltar Jon Petter Arntzen og Bengt Jægtnes. 
Arrangementet starter med åpning av utstillingen «Skjønnhet og 
styrke – brubilder»
Sortland bibliotek kl. 18.00

 TIRSDAG 15. MARS
«BRUBYGGING – MØTEPLASSER OG INTEGRERING»
I Sortland har det skjedd store endringer i integreringsarbeidet de 3 siste årene. Maja 
Haug, masterstudent i samfunnsfag har gjort noen interessante funn, som hun vil pre-
sentere under dette seminaret. Hvordan kan det flerkulturelle berike lokalsamfunn i 
Vesterålen og hvordan få til flerkulturelle møteplasser? Bjørn Kleppestø, fagleder NAV 
Sortland, vil svare på dette og si noe om integreringsarbeid og kultur. Representanter 
fra grunnskoleklasse 1, Voksenopplæringen vil dele forventninger og erfaringer fra sitt 
møte med Sortland. Enhetsledere i Sortland kommune er utfordret til å si noe kort om 

situasjonen på eget område. Underholding v/deltakere fra Voksenopplæringa. 
Samfunnssalen kl. 12.00 – 15.00 

«PEAS, SUGAR AND BLUES»
Hopp over middagslagingen i dag - for 
denne ettermiddagen er det Vesterålen stor-
band og Sortland strykeorkester som står for 
serveringen. Menyen er rikholdig og består 
av svingende salsa, jazz og blues, for ikke å 
snakke om den nydelige hjemmelagde erter-
suppen… Det er servert – vel(be)komme(n)!
Rødskolen kl. 16.15

 ONSDAG 16. MARS
FORTELLERKVELD OM BRUER OG BRUBYGGING 

I øyriket Vesterålen har mange arbeidet på bruer 
og anlegg med planlegging og vedlikehold. Folk 
som har deltatt i dette arbeidet er invitert til å fortelle og dele minnene med andre som 
vil høre på. 
Lamarktunet, kantina kl. 17.00

HUSKONSERT
Elever ved Sortland kulturskole opptrer med ulike innslag.
Sortland kulturskole, speilsalen, kl. 18.00 

 TORSDAG 17. MARS
LYSSETTING I BLÅBYEN

Vi inviterer til åpent seminar om «Lyssetting – 
muligheter og opplevelse». Fagfolk fra Akzo 
Nobel, Philips og Osram innen ny teknologi på 
lyssetting og lysdesignere besøker Sortland i kultu-
ruka, og vil formidle noe av kunnskapen. Stikkord 
er: lyskunst, økt trivsel, sikkerhet og energiøkono-
misering. Nærmere informasjon om programmet 
kommer. Kulturelt innslag.
Samfunnssalen kl. 19.00

«WINTER´S BONE»
Sensur: 15 år
17 år gamle Ree må finne sin far som nettopp har sluppet 
ut av fengsel. Han har pantsatt huset hun bor i sammen 
med sine to yngre søsken og deres apatiske mor. Hvis ikke 
faren melder seg hos politiet som avtalt, vil familien miste 
sitt hjem i skogene rundt Ozark Mountains i dypeste Mis-
souri. Når Ree ber naboene om hjelp til å lete etter sin far, blir 
hun avvist med trusler. Det er tydelig at disse vet mer om farens 
forsvinning enn de vil si, men Ree gir seg ikke i forsøket på å redde familiens hjem. 
Sortland kino kl. 20.00 (vises også søndag 20.3.)

 FREDAG 11. MARS
FESTKVELD FOR SENIORER
Sortland frivilligsentral, Sortland pensjonistforening og Seniordanserne inviterer til festkveld.   
Vesterålen Danseband spiller til dans. Underholdning. Konferansier: Ingolf Markussen. Servering. 
Arrangementet er støttet av Den kulturelle spaserstokken. Påmelding: 470 74 681, 977 37 555.
Samfunnssalen kl. 17.00–22.00
 
«ELEMENTER» - LANSERING AV ANTOLOGI  
Vesterålen litteraturlag feirer 25-årsjubiluem, og inviterer til lansering av 
antologien «Elementer». Medlemmene leser fra boka. Enkel servering.
Sortland bibliotek kl. 18.00

LØRDAG 12. MARS
VINTER-KLEIVA 2011
For første gang er Vinter-Kleiva en del av kulturuka i Sortland. Arrangørene har 
et spennende program. Leker for barn og voksne, utstillinger og andre aktivite-
ter. Det blir åpen kafé hele dagen med åresalg og loddtrekning. Arrangementet 
avsluttes med underholdning, musikk og dans på lokalet.
Kleiva Bygdehus kl. 10.00-15.00/Lokal underholdning 
fra kl 20.00/Dans fra kl 22.00.

LØRDAGSKAFÉ 
Holand blandakor framfører nordnorske korsanger. Allsang. 
Lamarktunet, kantina kl. 1130 (kafeen åpner kl. 11.00)

 
ÅPNING AV SEPARATUTSTILLINGEN «VINTERDAGBOK» 
Årets kulturukeutstiller er lofotkunstneren Yngve Henriksen, og tittelen på 
utstillingen er «Vinterdagbok». Grete Hald skriver følgende: Yngve Henrik-
sens malerier er som skapt av lengsel, varme, avstand og ambivalens. Han 
bruker seilduk, sand og rust i sine komposisjoner av tempera og oljemaleri-
ene og flatene gir mye igjen for nærstudier. Det er ikke bare det ytre land-
skapet som anes, men også undertoner av blå melankoli. Kunstneren kjenner 
sitt landskap, men makter å gi det nytt og tidløst uttrykk. Yngve Henriksen 
er utdannet ved Statens høgskole for Kunsthåndverk og Design i Bergen. 

Han har mottatt en rekke stipend og har hatt flere utsmykkingsoppdrag, blant 
annet på Lamarktunet her på Sortland. Kunstneren er innkjøpt av mange offent-

lige og private institusjoner og bedrifter, og har stilt ut i inn- og utland. Kunstne-
ren vil være til stede på åpningen.

Kunstnerhuset kl. 12.00

ÅPNING AV UTSTILLINGEN «C´É UNA STORIA»  
Ann Helene Iversen, Sortland, stiller ut espressokopper som hun 
gjennom 4 år har samlet fra forskjellige barer i Italia. Installasjo-
nen har hun kalt C’é una storia og det er fordi hver kopp har sin 
helt spesielle historie - hver og en formidler et møte mellom to 
personer. Gjennom foto, lyd og koppene selv blir vi tatt med inn 
i bildene som kafferester, grut og sukker forteller. Musikk ved 
Simen og Mats Iversen Vangen.
Ekspedisjonen kl. 13.30 og Miscela kl. 15.00

«OH WHAT A DAY»
Sortland Korforening og Steinar Kjeldsen Kvar-
tett inviterer til en musikkaften av de sjeldne. 
Det blir norske folketoner i jazzdrakt med arran-
gementer av Henning Sommero, svenske fol-
ketoner, Negro Spirituals samt musikk av Ward 
Swingle. Torgeir Steinsland er solist på kveldens 
konsert. Steinsland er opprinnelig fra Hamarøy, men har de siste 10 årene vært aktiv i musikk-
miljøet i Tromsø. Han er mest kjent som frontfigur og vokalist i bandet Ska Patrol. Steinsland 
er en allsidig vokalist som har spilt i flere band og deltatt på flere prosjekter, blant annet har han 
sunget Tom Waits sammen med Tromsø Symfoniorkester. Dirigent er Hege Monica Eskedal.
Sortland kirke kl. 19.00

LYSSETTING AV SORTLANDSBRUA – OFFISIELL ÅPNING AV KULTURUKA!
Vi inviterer til offisiell åpning og lyssetting av Sortlandbrua. Brua vil være lyssatt hele 
kulturuka, og viser hvordan ny lysteknologi gir nye muligheter for belysning av anlegg 
og uterommet. Dette er starten på en prosess hvor målet er å få med lysdesignere og 
kunstnere som kan lyssette brua som binder sammen Langøya og Hinnøya. Morten 
Jørgensen, sjef for Kystvaktstasjonen foretar den offisielle åpningen av kulturuka. 

Håkon Kristiansen og Simen Vangen urfremfører «Plingfest» for slagverk skrevet av 
Torstein Aagaard-Nilsen. Slagverkelever fra Sortland kulturskole deltar også. Fyrver-

keri. Servering av varm blåbærsuppe.
Sortland havn, Hurtigrutekaien kl. 21.00 

 SØNDAG 13. MARS
BRU-MARSJ
Sortland Marsjklubb inviterer til Bru-marsj med løypetrasé over brua og tilbake til 
Sortlandshallen (5 og 10 km). Startkontingent: 35,- (voksne)/ 25,- (barn) og er inkl. 
IVV stempel og diplom/pin. Salg av kaffe og vafler i kaféen i Sortlandshallen. 
Oppmøte v/Sortlandshallen mellom kl. 17.00-18.00

«TO PÅ RØMMEN»
Sensur: 7 år. 
Da kongerikets mest etterlyste - og mest sjarmerende banditt Flynn Rider skjuler seg 
i et mystisk tårn, blir han tatt til fange av Rapunzel, en vakker og livlig tenåring med 
over 20 meter langt magisk, gyllent hår. Flynns nysgjerrige fangevokter, prinsesse 
Rapunzel, ble som baby stjålet fra foreldrenes slott. Hun søker en utvei fra tårnet der 

hun har vært innestengt i årevis, og inngår en avtale med den kjekke tyven. Med hemmeligheten 
om sin kongelige herkomst på vektskålen, og jaget av de som holdt henne fanget, finner Rapun-
zel og hennes kumpan spenning, romantikk, humor og hår - masse hår. 
Sortland kino kl. 18.00 (vises også søndag 20.3.)
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UTSTILLINGER

Tirs.-søn. 12–14/tors. 18–20 (man. stengt) Yngve Henriksen: «Vinterdagbok» Kunstnerhuset SKF/ KKS Kr 20 (gratis 
på åpningen)

Følger åpningstidene til restauranten/kafeen Ann-HeleneIversen: «C´e una storia», installasjon Ekspedisjonen/Miscela AHI gratis
Man./tors. 11–19 Tirs./ons./fre. 10–16 Ustilling av tekster og bøker Sortland bibliotek SB gratis
Følger bibliotekets åpningtider «Skjønnhet og styrke» -  brubilder Sortland bibliotek SH/ MN SM gratis

VERKSTEDER/ANNET
Fred. 18/3, kl. 18–21 
og lørd. 19/3, kl. 12–17

Bandworkshop. For mer info se:
www.sortland.kommune.no For ungdom mellom 12 og 16 Kulturkontoret i samar-

beid med rockeklubben 200



 

Varme strømmer
i den blå byen

Kulturuka 2011
 11.-20. mars 
«Bruer»

Åpning lørdag 12. mars kl. 21.00 
på Hurtigruteterminalen

Hovedarrangør: 
Sortland kommune, kultur
Kunst- og kulturstrøm Sortland

Foto: Alf Oxem

Tlf: 02006 • firmapost@kraftinor.no • www.kraftinor.no

Kultur 
for de beste strømpriser!
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Vi støtter

KULTURUKA 2011

www.skibsgaarden.no

Tlf. 76 11 00 00
SORTLAND / MELBU

sortland@berg-hansen.no
www.berg-hansen.no/ferie

Bruk en spesialist, 
vi har utvalget
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Nordlandsbanken. 
Et godt valg for private,
næringsliv og kultur.

Kulturbanken

Hva hadde nordnorsk kulturliv vært uten frivillige krefter? 

Ildsjeler som vier store deler av sin fritid til arbeid med 

musikk og kultur. Deres innsats er helt uvurderlig! Men 

hardt arbeid og entusiasme er sjelden nok til å holde hjulene 

i gang. Penger må også til. I mange år har Nordlandsbanken 

vært en betydelig bidragsyter til nordnorsk kulturliv. Det har 

vi tenkt å fortsette med. 
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Nordlandsbanken. 
Et godt valg for private,
næringsliv og kultur.

Kulturbanken

Hva hadde nordnorsk kulturliv vært uten frivillige krefter? 

Ildsjeler som vier store deler av sin fritid til arbeid med 

musikk og kultur. Deres innsats er helt uvurderlig! Men 

hardt arbeid og entusiasme er sjelden nok til å holde hjulene 

i gang. Penger må også til. I mange år har Nordlandsbanken 

vært en betydelig bidragsyter til nordnorsk kulturliv. Det har 

vi tenkt å fortsette med. 

A l l t i d  n o e  n y t t !

Å P E N T  1 0  -  1 9  ( 1 6 )
3 6  b u T i k k E r
G r aT i s  Pa r k E r i N G

VARME STRØMMER I DEN BLÅ BYEN
- KULTURUKA 2011

Noen ord inspirerer og motiverer mer enn andre. BRUER – årets 
tema – er et slikt ord. BRUER passer for vår region, for Sortland, for 
menneskene som bor her og ikke minst for ei kulturuke! Temaet har 
inspirert kunstnere, og det satte også i gang kreative prosesser hos oss.   
Vi håper at årets program vil gi dere opplevelser, kunnskap og føre til 
deltakelse fra mange hold. 

Blåbyen har gått som en blå tråd gjennom kulturukene siden starten 
for 12 år siden. Denne gangen er fokus rettet mot prøvelyssetting av 
Sortlandsbrua og blåbyen. Vi har derfor valgt å legge den offisielle 
åpningen til kaia ved Hurtigruteterminalen når lysene under brua ten-
nes. Vi oppfordrer store og små til å møte opp til denne markeringen. 
Vi garanterer et flott skue til  urfremføring av musikk for slagverk!   

Lofotkunstneren Yngve Henriksen er årets kulturukeutstiller, og 
Kunstnerhuset er på nytt arena for kunstneren – 10 år etter forrige 
utstilling. Dronning Sonja, som er en stor kunstkjenner, kom den 
gang uanmeldt til Henriksens utstilling på Kunstnerhuset, og vi vet at 
malerier av kunstneren finnes i dronningens kunstsamling.  

Ann-Helene Iversen fra Sortland er også utstiller. Fra sitt andre ”hjem-
land” Italia, formidler hun møter mellom mennesker og kaffefryd. 
Innstallasjonene består av espressokopper, fotografier og lydopptak. 
Utstillingen kan oppleves på 2 av Sortlands nye kafeer. 

Forfatteren Lars Saabye Christensen har vært og er en viktig kraft for 
kulturlivet i Vesterålen. På Sortland Hotell deltar han og kunstneren 
Nico Widerberg i avdukingen av ”Herman”, nok en skulptur som 
skal ta godt i mot oss når vi avlegger vårt hotell et besøk. Forfatteren 
er også med i konsertforestillingen ”Månen over Møysalen”, som er 
inspirert av hans dikt.

Hvilken betydning har BRUENE hatt for utviklingen av vår region? 
Noen av svarene vil vi prøve å gi i løpet av uka. I tillegg vil mennes-
ker som har jobbet med og på bruer og anlegg i Vesterålen, fortelle 
om sine erfaringer. 
 
Brubygging mellom mennesker er også tema, og vi følger opp fjorår-
ets seminar om flyktningesituasjonen med et åpnet seminar om møte-
plasser og integrering på Sortland.  

Ellers byr uka på konserter, filmer, foredrag, kurs og mye annet, og vi 
ønsker nok en gang alle til lykke med uka – både deltakere og publi-
kum!

Uka er et samarbeid mellom Sortland kommune, Kunst- og kultur-
strøm Sortland, frivillige lag og foreninger, næringslivet på Sortland 
og Kultursamarbeidet i Vesterålen gjennom Kunst- og kulturstrøm 
Vesterålen. Prosjektet følger opp Kulturløft Golfstrømmen som kom-
munene i Vesterålen har samarbeidet om siden tusenårsskiftet. 

Med varme hilsener fra 
Sortland kommune, Kulturkontoret og 
Kunst- og kulturstrøm Sortland

 FREDAG 18. MARS
KULTURKAFÉ  MED TIDENES POPMUSIKK 
Tor Furre (trekkspill og sang) og Arild Hansen (gitar og sang) fremfører låter som bringer fram 
gode minner og humør fremført på trekkspill, gitar og sang. Det blir også allsang, og der det 
passer blir det anledning til en svingom. Musikerne ønsker å skape ei hyggestund med snert og 
humør. Konserten er støttet av Den kulturelle spaserstokken. 
Lamarktunet, Kantina kl. 11.00 (åpen kafé fra 10.30)

«PILLOWS»
Fasade er vår drivkraft. Greier du å holde din fasade? Hva skjer bak lukkede 
dører, er fasaden din like «prektig» da? Et moderne verk inspirert av jazzdans 
koreografert av Thomas Aleksander Hansen. Gratis inngang - begrenset antall 
plasser pr forestilling (15). Arrangør: Basic Movements Dance Company
Sortland kulturskole kl. 17.00 og 18.00

ÅPENT HUS
Arrangørene inviterer til åpning av utstillingen «Ungdoms-
kultur», som viser hva ungdom på Sortland selv mener er 
deres kultur. I idrettshallen utfordres alle som har lyst til 
å prøve seg i høyden til å delta i bruskasseklatring. Åpent 
Hus er en sosial møteplass med hovedfokus på fysisk 
aktivitet for alle aldersgrupper. Vi tilbyr fri aktivitet i 
idrettshallen, klubbkafé og ulike spill i ungdomsklubben, 
bassengaktivitet mot avgift, bocciatrening for utviklings-
hemmede og kafé i vestibylen. 
Sortlandshallen kl. 18.00-21.00
  
BANDWORKSHOP
Kulturkontoret og Sortland Rockeklubb inviterer ungdom i Vesterålen til workshop for de som har 
lyst til å starte band, eller som akkurat har etablert et band. Workshopen har fokus på samspill og 
musikkglede, og målgruppa er ungdom mellom 12 og 16 år. Instruktører: Torgeir Steinsland og ban-
det Captain Obvious. Påmelding (se Verksteder/annet under hovedoversikten)
Rockebrakkene og Sortland ungdomskole kl. 18-21 
(forsetter lørdag kl. 12-17)

OPERAPUB
Denne fredagskvelden serve-
res de lekreste opera- og ope-
rettesviskene, som publikum 
der ute hungrer etter og aldri 
kan få nok av! Hege Monica 
Eskedal og Veronica Vangen Even-
sen er Sortlands egne divaer og får tonefølge av Sortland kammerensembles salongorkester.
Stedet kl. 19.30

DISKOTEK PÅ UNGDOMSKLUBBEN
Det blir diskotek på ungdomsklubben. Aldersgrense: 8. klasse
Klubben, Sortlandshallen kl. 21.00–24.00

 LØRDAG 19. MARS
LØRDAGSKAFÉ 
Sortland barnekor deltar på lørdagskafeen og synger et utvalg av repertoaret sitt. 
Lamarktunet, kantina ca. kl. 11.30 (kafeen åpner kl. 11.00)

AVDUKING AV SKULTUREN «HERMAN»
Hermann er bokstavlig talt kommet hjem. Tilstede: Lars Saabye Christensen og Nico 
Widerberg.
Sortland Hotell, resepsjonen kl. 13.00

«MÅNEN OVER MØYSALEN»
Sammen med forfatteren Lars Saabye Christensen og 
Steinar Kjeldsen kvartett inviterer Sortland Musikk-
forening til «Månen over Møysalen». Konserten tar 
utgangspunkt i Lars sitt dikt «Månen over Møysalen», og 
musikkvalget er dermed hentet fra ulike deler av verden. 
Musikkforeninga garanterer en flott opplevelse med 
lyrikk og musikk i skjønn forening. Dirigent: Odd Helge 
Hveding. Frivillighetsprisen 2011 deles ut av ordfører Svein 
Roar Jacobsen etter konserten. Salg av mat og drikke.

Samfunnssalen kl. 19.00 (dørene åpner kl. 18.00)
 

 SØNDAG 20 MARS
SKI- OG AKEDAG
Bjørklundparkens venner ønsker velkommen til ski- og akedag. Ta med ski- 
og akeutstyr og bålmat. Parkering ved Blåbyhallen. Værforbehold. 
Bjørklundparken kl. 11.00

«PÅ RØMMEN»
Sortland kino kl. 18.00 (se omtale søndag 13.3.)

TOMASMESSE «TROEN SOM BRU!»
Thomasmessene er en litt friere Gudstjenesteform for troende og tvilere. Tema blir denne gan-
gen «Troen som bru». Ansvarlig for gudstjenesten: Øyvind Ingvaldsen, Rigmor Dahl og Mette 
Dyrnes. Lystenning for de som ønsker det.
Sortland kirke kl. 19.00

«WINTER´S BONE»
Sortland kino kl. 20.00 (se omtale torsdag 17.3.)



 

Varme strømmer
i den blå byen

Kulturuka 2011
 11.-20. mars 
«Bruer»

Åpning lørdag 12. mars kl. 21.00 
på Hurtigruteterminalen

Hovedarrangør: 
Sortland kommune, kultur
Kunst- og kulturstrøm Sortland

Foto: Alf Oxem

Tlf: 02006 • firmapost@kraftinor.no • www.kraftinor.no

Kultur 
for de beste strømpriser!

Så enkelt – så billig!
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Bruk en spesialist, 
vi har utvalget
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Nordlandsbanken. 
Et godt valg for private,
næringsliv og kultur.

Kulturbanken

Hva hadde nordnorsk kulturliv vært uten frivillige krefter? 

Ildsjeler som vier store deler av sin fritid til arbeid med 

musikk og kultur. Deres innsats er helt uvurderlig! Men 

hardt arbeid og entusiasme er sjelden nok til å holde hjulene 

i gang. Penger må også til. I mange år har Nordlandsbanken 

vært en betydelig bidragsyter til nordnorsk kulturliv. Det har 

vi tenkt å fortsette med. 
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hardt arbeid og entusiasme er sjelden nok til å holde hjulene 

i gang. Penger må også til. I mange år har Nordlandsbanken 

vært en betydelig bidragsyter til nordnorsk kulturliv. Det har 
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A l l t i d  n o e  n y t t !

Å P E N T  1 0  -  1 9  ( 1 6 )
3 6  b u T i k k E r
G r aT i s  Pa r k E r i N G

VARME STRØMMER I DEN BLÅ BYEN
- KULTURUKA 2011

Noen ord inspirerer og motiverer mer enn andre. BRUER – årets 
tema – er et slikt ord. BRUER passer for vår region, for Sortland, for 
menneskene som bor her og ikke minst for ei kulturuke! Temaet har 
inspirert kunstnere, og det satte også i gang kreative prosesser hos oss.   
Vi håper at årets program vil gi dere opplevelser, kunnskap og føre til 
deltakelse fra mange hold. 

Blåbyen har gått som en blå tråd gjennom kulturukene siden starten 
for 12 år siden. Denne gangen er fokus rettet mot prøvelyssetting av 
Sortlandsbrua og blåbyen. Vi har derfor valgt å legge den offisielle 
åpningen til kaia ved Hurtigruteterminalen når lysene under brua ten-
nes. Vi oppfordrer store og små til å møte opp til denne markeringen. 
Vi garanterer et flott skue til  urfremføring av musikk for slagverk!   

Lofotkunstneren Yngve Henriksen er årets kulturukeutstiller, og 
Kunstnerhuset er på nytt arena for kunstneren – 10 år etter forrige 
utstilling. Dronning Sonja, som er en stor kunstkjenner, kom den 
gang uanmeldt til Henriksens utstilling på Kunstnerhuset, og vi vet at 
malerier av kunstneren finnes i dronningens kunstsamling.  

Ann-Helene Iversen fra Sortland er også utstiller. Fra sitt andre ”hjem-
land” Italia, formidler hun møter mellom mennesker og kaffefryd. 
Innstallasjonene består av espressokopper, fotografier og lydopptak. 
Utstillingen kan oppleves på 2 av Sortlands nye kafeer. 

Forfatteren Lars Saabye Christensen har vært og er en viktig kraft for 
kulturlivet i Vesterålen. På Sortland Hotell deltar han og kunstneren 
Nico Widerberg i avdukingen av ”Herman”, nok en skulptur som 
skal ta godt i mot oss når vi avlegger vårt hotell et besøk. Forfatteren 
er også med i konsertforestillingen ”Månen over Møysalen”, som er 
inspirert av hans dikt.

Hvilken betydning har BRUENE hatt for utviklingen av vår region? 
Noen av svarene vil vi prøve å gi i løpet av uka. I tillegg vil mennes-
ker som har jobbet med og på bruer og anlegg i Vesterålen, fortelle 
om sine erfaringer. 
 
Brubygging mellom mennesker er også tema, og vi følger opp fjorår-
ets seminar om flyktningesituasjonen med et åpnet seminar om møte-
plasser og integrering på Sortland.  

Ellers byr uka på konserter, filmer, foredrag, kurs og mye annet, og vi 
ønsker nok en gang alle til lykke med uka – både deltakere og publi-
kum!

Uka er et samarbeid mellom Sortland kommune, Kunst- og kultur-
strøm Sortland, frivillige lag og foreninger, næringslivet på Sortland 
og Kultursamarbeidet i Vesterålen gjennom Kunst- og kulturstrøm 
Vesterålen. Prosjektet følger opp Kulturløft Golfstrømmen som kom-
munene i Vesterålen har samarbeidet om siden tusenårsskiftet. 

Med varme hilsener fra 
Sortland kommune, Kulturkontoret og 
Kunst- og kulturstrøm Sortland

 FREDAG 18. MARS
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humør. Konserten er støttet av Den kulturelle spaserstokken. 
Lamarktunet, Kantina kl. 11.00 (åpen kafé fra 10.30)

«PILLOWS»
Fasade er vår drivkraft. Greier du å holde din fasade? Hva skjer bak lukkede 
dører, er fasaden din like «prektig» da? Et moderne verk inspirert av jazzdans 
koreografert av Thomas Aleksander Hansen. Gratis inngang - begrenset antall 
plasser pr forestilling (15). Arrangør: Basic Movements Dance Company
Sortland kulturskole kl. 17.00 og 18.00

ÅPENT HUS
Arrangørene inviterer til åpning av utstillingen «Ungdoms-
kultur», som viser hva ungdom på Sortland selv mener er 
deres kultur. I idrettshallen utfordres alle som har lyst til 
å prøve seg i høyden til å delta i bruskasseklatring. Åpent 
Hus er en sosial møteplass med hovedfokus på fysisk 
aktivitet for alle aldersgrupper. Vi tilbyr fri aktivitet i 
idrettshallen, klubbkafé og ulike spill i ungdomsklubben, 
bassengaktivitet mot avgift, bocciatrening for utviklings-
hemmede og kafé i vestibylen. 
Sortlandshallen kl. 18.00-21.00
  
BANDWORKSHOP
Kulturkontoret og Sortland Rockeklubb inviterer ungdom i Vesterålen til workshop for de som har 
lyst til å starte band, eller som akkurat har etablert et band. Workshopen har fokus på samspill og 
musikkglede, og målgruppa er ungdom mellom 12 og 16 år. Instruktører: Torgeir Steinsland og ban-
det Captain Obvious. Påmelding (se Verksteder/annet under hovedoversikten)
Rockebrakkene og Sortland ungdomskole kl. 18-21 
(forsetter lørdag kl. 12-17)

OPERAPUB
Denne fredagskvelden serve-
res de lekreste opera- og ope-
rettesviskene, som publikum 
der ute hungrer etter og aldri 
kan få nok av! Hege Monica 
Eskedal og Veronica Vangen Even-
sen er Sortlands egne divaer og får tonefølge av Sortland kammerensembles salongorkester.
Stedet kl. 19.30

DISKOTEK PÅ UNGDOMSKLUBBEN
Det blir diskotek på ungdomsklubben. Aldersgrense: 8. klasse
Klubben, Sortlandshallen kl. 21.00–24.00

 LØRDAG 19. MARS
LØRDAGSKAFÉ 
Sortland barnekor deltar på lørdagskafeen og synger et utvalg av repertoaret sitt. 
Lamarktunet, kantina ca. kl. 11.30 (kafeen åpner kl. 11.00)

AVDUKING AV SKULTUREN «HERMAN»
Hermann er bokstavlig talt kommet hjem. Tilstede: Lars Saabye Christensen og Nico 
Widerberg.
Sortland Hotell, resepsjonen kl. 13.00

«MÅNEN OVER MØYSALEN»
Sammen med forfatteren Lars Saabye Christensen og 
Steinar Kjeldsen kvartett inviterer Sortland Musikk-
forening til «Månen over Møysalen». Konserten tar 
utgangspunkt i Lars sitt dikt «Månen over Møysalen», og 
musikkvalget er dermed hentet fra ulike deler av verden. 
Musikkforeninga garanterer en flott opplevelse med 
lyrikk og musikk i skjønn forening. Dirigent: Odd Helge 
Hveding. Frivillighetsprisen 2011 deles ut av ordfører Svein 
Roar Jacobsen etter konserten. Salg av mat og drikke.
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Nordlandsbanken. 
Et godt valg for private,
næringsliv og kultur.

Kulturbanken

Hva hadde nordnorsk kulturliv vært uten frivillige krefter? 

Ildsjeler som vier store deler av sin fritid til arbeid med 

musikk og kultur. Deres innsats er helt uvurderlig! Men 

hardt arbeid og entusiasme er sjelden nok til å holde hjulene 

i gang. Penger må også til. I mange år har Nordlandsbanken 

vært en betydelig bidragsyter til nordnorsk kulturliv. Det har 

vi tenkt å fortsette med. 
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Lamarktunet, Kantina kl. 11.00 (åpen kafé fra 10.30)

«PILLOWS»
Fasade er vår drivkraft. Greier du å holde din fasade? Hva skjer bak lukkede 
dører, er fasaden din like «prektig» da? Et moderne verk inspirert av jazzdans 
koreografert av Thomas Aleksander Hansen. Gratis inngang - begrenset antall 
plasser pr forestilling (15). Arrangør: Basic Movements Dance Company
Sortland kulturskole kl. 17.00 og 18.00

ÅPENT HUS
Arrangørene inviterer til åpning av utstillingen «Ungdoms-
kultur», som viser hva ungdom på Sortland selv mener er 
deres kultur. I idrettshallen utfordres alle som har lyst til 
å prøve seg i høyden til å delta i bruskasseklatring. Åpent 
Hus er en sosial møteplass med hovedfokus på fysisk 
aktivitet for alle aldersgrupper. Vi tilbyr fri aktivitet i 
idrettshallen, klubbkafé og ulike spill i ungdomsklubben, 
bassengaktivitet mot avgift, bocciatrening for utviklings-
hemmede og kafé i vestibylen. 
Sortlandshallen kl. 18.00-21.00
  
BANDWORKSHOP
Kulturkontoret og Sortland Rockeklubb inviterer ungdom i Vesterålen til workshop for de som har 
lyst til å starte band, eller som akkurat har etablert et band. Workshopen har fokus på samspill og 
musikkglede, og målgruppa er ungdom mellom 12 og 16 år. Instruktører: Torgeir Steinsland og ban-
det Captain Obvious. Påmelding (se Verksteder/annet under hovedoversikten)
Rockebrakkene og Sortland ungdomskole kl. 18-21 
(forsetter lørdag kl. 12-17)

OPERAPUB
Denne fredagskvelden serve-
res de lekreste opera- og ope-
rettesviskene, som publikum 
der ute hungrer etter og aldri 
kan få nok av! Hege Monica 
Eskedal og Veronica Vangen Even-
sen er Sortlands egne divaer og får tonefølge av Sortland kammerensembles salongorkester.
Stedet kl. 19.30

DISKOTEK PÅ UNGDOMSKLUBBEN
Det blir diskotek på ungdomsklubben. Aldersgrense: 8. klasse
Klubben, Sortlandshallen kl. 21.00–24.00

 LØRDAG 19. MARS
LØRDAGSKAFÉ 
Sortland barnekor deltar på lørdagskafeen og synger et utvalg av repertoaret sitt. 
Lamarktunet, kantina ca. kl. 11.30 (kafeen åpner kl. 11.00)

AVDUKING AV SKULTUREN «HERMAN»
Hermann er bokstavlig talt kommet hjem. Tilstede: Lars Saabye Christensen og Nico 
Widerberg.
Sortland Hotell, resepsjonen kl. 13.00

«MÅNEN OVER MØYSALEN»
Sammen med forfatteren Lars Saabye Christensen og 
Steinar Kjeldsen kvartett inviterer Sortland Musikk-
forening til «Månen over Møysalen». Konserten tar 
utgangspunkt i Lars sitt dikt «Månen over Møysalen», og 
musikkvalget er dermed hentet fra ulike deler av verden. 
Musikkforeninga garanterer en flott opplevelse med 
lyrikk og musikk i skjønn forening. Dirigent: Odd Helge 
Hveding. Frivillighetsprisen 2011 deles ut av ordfører Svein 
Roar Jacobsen etter konserten. Salg av mat og drikke.

Samfunnssalen kl. 19.00 (dørene åpner kl. 18.00)
 

 SØNDAG 20 MARS
SKI- OG AKEDAG
Bjørklundparkens venner ønsker velkommen til ski- og akedag. Ta med ski- 
og akeutstyr og bålmat. Parkering ved Blåbyhallen. Værforbehold. 
Bjørklundparken kl. 11.00

«PÅ RØMMEN»
Sortland kino kl. 18.00 (se omtale søndag 13.3.)

TOMASMESSE «TROEN SOM BRU!»
Thomasmessene er en litt friere Gudstjenesteform for troende og tvilere. Tema blir denne gan-
gen «Troen som bru». Ansvarlig for gudstjenesten: Øyvind Ingvaldsen, Rigmor Dahl og Mette 
Dyrnes. Lystenning for de som ønsker det.
Sortland kirke kl. 19.00

«WINTER´S BONE»
Sortland kino kl. 20.00 (se omtale torsdag 17.3.)



 

▼ TID ▼ ARRANGEMENT ▼ STED ▼ ARRANGØR ▼ PRIS

FREDAG 11. MARS
17.00–22.00 Festkveld for seniorer Samfunnssalen SFS/SPF/SD 100
18.00 «Elementer» - boklansering Sortland bibliotek VL gratis

LØRDAG 12. MARS
10–15.00/20.00 Vinter-Kleiva (Festen begynner kl. 22.00) Kleiva bygdehus Kleiva Bygdehus annonseres
11.00–14.00 Antologi: «Elementer» - stand Sortland Storsenter VL gratis
11.30 Lørdagskafé: Holand blandakor underholder Lamarktunet Lions gratis
12.00 Åpning separatutstilling «Vinterdagbok» Kunstnerhuset SKF i samarbeid med KKS gratis

13.30 / 15.00 Åpning installasjonene «C´e una storia» Ekspedisjonen og Miscela Ann-Helene Iversen
i samarbeid med KKS gratis

19.00 «Oh what a day!» Folketoner i jazzdrakt Sortland kirke SKF i samarb m/ SKK 200 (barn gratis)

21.00 Offisiell åpning av kulturuka 2011/ 
prøvelyssetting av Sortlandsbrua Hurtigruteterminalen, kaia KKS, SK i samarbeid med 

BB AS gratis

SØNDAG 13. MARS
Oppm. 17.00–18.00 Bru-Marsj Startsted: Sortlandshallen SMK 35/25
18.00 «To på rømmen» Sortland kino SK 50
20.00 «Precious» Sortland kino SK 70

MANDAG 14. MARS
11.00 Babysang Parken SKS gratis

18.00 «Bruene skapte regionen. Hva blir neste steg.»
Samfunnsutviklingen før og etter bruene ble bygd i regionen Sortland bibliotek MN SM/SH gratis

TIRSDAG 15. MARS
12.00–15.00 Åpent seminar: «Brubygging – møteplasser og integrering». Samfunnssalen NAV/ VO/SK gratis

16.15 «Peas, sugar and blues» Rødskolen SSO 100 (inkl. suppe)/ 
barn gratis

ONSDAG 16. MARS
17.00 Fortellerkveld m/tema BRUER Lamarktunet, kantina SHL/ MN SM gratis
18.00 Huskonsert Speilsalen, Sortland kulturskole SKS gratis
18.00 Juniordiskotek 5.–7. klasse Sortland ungdomsklubb SUK 20

TORSDAG 17. MARS
19.00 Åpent seminar: «Lyssetting i blåbyen» Samfunnssalen SK og BB AS gratis
20.00 «Winter´s Bone» Sortland kino SK 70

FREDAG 18. MARS
11.00 Kulturkafé: «Tidens popmusikk» Kantina, Lamarktunet KKS/DT gratis
17.00 / 18.00 Forestilling: «Pillows» Kulturskolen BMDC gratis
18.00–21.00 Åpent hus Sortlandshallen SVBK/ SK gratis
18.00–21.00 Bandworkshop (dag 1) Brakkene/Sortland ungdomskole SK/ SRK 200, påmeld.
19.30 Opera-pub Stedet KMS 170/100/30
21.00–24.00 Diskotek Sortland ungdomsklubb SUK 20

LØRDAG 19. MARS
11.30 Lørdagskafé: Sortland Barnekor underholder Kantina, Lamarktunet gratis
12.00–17.00 Bandworkshop (dag 2) Brakkene/Sortland ungdomskole SK/SRK 200
13.00 Avduking av skulpturen «Herman» av Nico Widerberg Sortland Hotell, resepsjonen SH gratis
19.00 «Månen over Møysalen» (dørene åpner 18.00) Samfunnssalen SMF 250/50

SØNDAG 20. MARS
11.00 Ski- og akedag Bjørklundparken BV gratis
18.00 «To på rømmen» Sortland kino SK 50
19.00 Tomasmesse Sortland kirke SM Gratis
20.00 «Winter’s Bone» Sortland kino SK 70

VARME STRØMMER I DEN BLÅ BYEN –  KULTURUKA 2011  TEMA: BRUER
«PRECIOUS»
Sensur: 15 år. 
I det filmen begynner er Precious seksten år og gravid for andre 
gang. Til tross for at hun verken kan lese eller skrive, trives Preci-
ous ganske godt på skolen. Dessverre får hun ikke gå der lenger, 
siden hun er gravid.  Heldigvis får hun tilbud om å begynne på en 
alternativ skole. Hun er smart og lærer også de sosiale omgangsformene fort, og det er ikke til 
å undres over at håpet spirer. Men mora står klar til å ødelegge alt. Fullstendig formørket av hat 
og sjalusi gjør hun alt for å vriste fra datteren det lille håpet hun bærer...
Sortland kino kl. 20.00 (vises også torsdag 10.3.)

 MANDAG 14. MARS
BABYSANG
Sortland kulturskoles babysanggruppe har denne mandagen sitt ukentlige møte i Parken. 
På tvers av generasjoner synges kjente og kjære barnesanger.
Parken kl. 11.00

«BRUENE SKAPTE REGIONEN. HVA BLIR NESTE STEG?» 
SAMFUNNSUTVIKLINGEN FØR OG ETTER BRUENE BLE 
BYGD I REGIONEN
Bruer fascinerer oss. Sortlandsingeniører samlet kort og bilder 
av bruer, som er kjernen i utstillingen «Skjønnhet og styrke». 
Vesterålsbruene var krafttaket for regionen og skapte verdier og 
endret strukturer. Hva blir utfordringene i kommende tiår? For 
å innlede til debatt deltar Jon Petter Arntzen og Bengt Jægtnes. 
Arrangementet starter med åpning av utstillingen «Skjønnhet og 
styrke – brubilder»
Sortland bibliotek kl. 18.00

 TIRSDAG 15. MARS
«BRUBYGGING – MØTEPLASSER OG INTEGRERING»
I Sortland har det skjedd store endringer i integreringsarbeidet de 3 siste årene. Maja 
Haug, masterstudent i samfunnsfag har gjort noen interessante funn, som hun vil pre-
sentere under dette seminaret. Hvordan kan det flerkulturelle berike lokalsamfunn i 
Vesterålen og hvordan få til flerkulturelle møteplasser? Bjørn Kleppestø, fagleder NAV 
Sortland, vil svare på dette og si noe om integreringsarbeid og kultur. Representanter 
fra grunnskoleklasse 1, Voksenopplæringen vil dele forventninger og erfaringer fra sitt 
møte med Sortland. Enhetsledere i Sortland kommune er utfordret til å si noe kort om 

situasjonen på eget område. Underholding v/deltakere fra Voksenopplæringa. 
Samfunnssalen kl. 12.00 – 15.00 

«PEAS, SUGAR AND BLUES»
Hopp over middagslagingen i dag - for 
denne ettermiddagen er det Vesterålen stor-
band og Sortland strykeorkester som står for 
serveringen. Menyen er rikholdig og består 
av svingende salsa, jazz og blues, for ikke å 
snakke om den nydelige hjemmelagde erter-
suppen… Det er servert – vel(be)komme(n)!
Rødskolen kl. 16.15

 ONSDAG 16. MARS
FORTELLERKVELD OM BRUER OG BRUBYGGING 

I øyriket Vesterålen har mange arbeidet på bruer 
og anlegg med planlegging og vedlikehold. Folk 
som har deltatt i dette arbeidet er invitert til å fortelle og dele minnene med andre som 
vil høre på. 
Lamarktunet, kantina kl. 17.00

HUSKONSERT
Elever ved Sortland kulturskole opptrer med ulike innslag.
Sortland kulturskole, speilsalen, kl. 18.00 

 TORSDAG 17. MARS
LYSSETTING I BLÅBYEN

Vi inviterer til åpent seminar om «Lyssetting – 
muligheter og opplevelse». Fagfolk fra Akzo 
Nobel, Philips og Osram innen ny teknologi på 
lyssetting og lysdesignere besøker Sortland i kultu-
ruka, og vil formidle noe av kunnskapen. Stikkord 
er: lyskunst, økt trivsel, sikkerhet og energiøkono-
misering. Nærmere informasjon om programmet 
kommer. Kulturelt innslag.
Samfunnssalen kl. 19.00

«WINTER´S BONE»
Sensur: 15 år
17 år gamle Ree må finne sin far som nettopp har sluppet 
ut av fengsel. Han har pantsatt huset hun bor i sammen 
med sine to yngre søsken og deres apatiske mor. Hvis ikke 
faren melder seg hos politiet som avtalt, vil familien miste 
sitt hjem i skogene rundt Ozark Mountains i dypeste Mis-
souri. Når Ree ber naboene om hjelp til å lete etter sin far, blir 
hun avvist med trusler. Det er tydelig at disse vet mer om farens 
forsvinning enn de vil si, men Ree gir seg ikke i forsøket på å redde familiens hjem. 
Sortland kino kl. 20.00 (vises også søndag 20.3.)

 FREDAG 11. MARS
FESTKVELD FOR SENIORER
Sortland frivilligsentral, Sortland pensjonistforening og Seniordanserne inviterer til festkveld.   
Vesterålen Danseband spiller til dans. Underholdning. Konferansier: Ingolf Markussen. Servering. 
Arrangementet er støttet av Den kulturelle spaserstokken. Påmelding: 470 74 681, 977 37 555.
Samfunnssalen kl. 17.00–22.00
 
«ELEMENTER» - LANSERING AV ANTOLOGI  
Vesterålen litteraturlag feirer 25-årsjubiluem, og inviterer til lansering av 
antologien «Elementer». Medlemmene leser fra boka. Enkel servering.
Sortland bibliotek kl. 18.00

LØRDAG 12. MARS
VINTER-KLEIVA 2011
For første gang er Vinter-Kleiva en del av kulturuka i Sortland. Arrangørene har 
et spennende program. Leker for barn og voksne, utstillinger og andre aktivite-
ter. Det blir åpen kafé hele dagen med åresalg og loddtrekning. Arrangementet 
avsluttes med underholdning, musikk og dans på lokalet.
Kleiva Bygdehus kl. 10.00-15.00/Lokal underholdning 
fra kl 20.00/Dans fra kl 22.00.

LØRDAGSKAFÉ 
Holand blandakor framfører nordnorske korsanger. Allsang. 
Lamarktunet, kantina kl. 1130 (kafeen åpner kl. 11.00)

 
ÅPNING AV SEPARATUTSTILLINGEN «VINTERDAGBOK» 
Årets kulturukeutstiller er lofotkunstneren Yngve Henriksen, og tittelen på 
utstillingen er «Vinterdagbok». Grete Hald skriver følgende: Yngve Henrik-
sens malerier er som skapt av lengsel, varme, avstand og ambivalens. Han 
bruker seilduk, sand og rust i sine komposisjoner av tempera og oljemaleri-
ene og flatene gir mye igjen for nærstudier. Det er ikke bare det ytre land-
skapet som anes, men også undertoner av blå melankoli. Kunstneren kjenner 
sitt landskap, men makter å gi det nytt og tidløst uttrykk. Yngve Henriksen 
er utdannet ved Statens høgskole for Kunsthåndverk og Design i Bergen. 

Han har mottatt en rekke stipend og har hatt flere utsmykkingsoppdrag, blant 
annet på Lamarktunet her på Sortland. Kunstneren er innkjøpt av mange offent-

lige og private institusjoner og bedrifter, og har stilt ut i inn- og utland. Kunstne-
ren vil være til stede på åpningen.

Kunstnerhuset kl. 12.00

ÅPNING AV UTSTILLINGEN «C´É UNA STORIA»  
Ann Helene Iversen, Sortland, stiller ut espressokopper som hun 
gjennom 4 år har samlet fra forskjellige barer i Italia. Installasjo-
nen har hun kalt C’é una storia og det er fordi hver kopp har sin 
helt spesielle historie - hver og en formidler et møte mellom to 
personer. Gjennom foto, lyd og koppene selv blir vi tatt med inn 
i bildene som kafferester, grut og sukker forteller. Musikk ved 
Simen og Mats Iversen Vangen.
Ekspedisjonen kl. 13.30 og Miscela kl. 15.00

«OH WHAT A DAY»
Sortland Korforening og Steinar Kjeldsen Kvar-
tett inviterer til en musikkaften av de sjeldne. 
Det blir norske folketoner i jazzdrakt med arran-
gementer av Henning Sommero, svenske fol-
ketoner, Negro Spirituals samt musikk av Ward 
Swingle. Torgeir Steinsland er solist på kveldens 
konsert. Steinsland er opprinnelig fra Hamarøy, men har de siste 10 årene vært aktiv i musikk-
miljøet i Tromsø. Han er mest kjent som frontfigur og vokalist i bandet Ska Patrol. Steinsland 
er en allsidig vokalist som har spilt i flere band og deltatt på flere prosjekter, blant annet har han 
sunget Tom Waits sammen med Tromsø Symfoniorkester. Dirigent er Hege Monica Eskedal.
Sortland kirke kl. 19.00

LYSSETTING AV SORTLANDSBRUA – OFFISIELL ÅPNING AV KULTURUKA!
Vi inviterer til offisiell åpning og lyssetting av Sortlandbrua. Brua vil være lyssatt hele 
kulturuka, og viser hvordan ny lysteknologi gir nye muligheter for belysning av anlegg 
og uterommet. Dette er starten på en prosess hvor målet er å få med lysdesignere og 
kunstnere som kan lyssette brua som binder sammen Langøya og Hinnøya. Morten 
Jørgensen, sjef for Kystvaktstasjonen foretar den offisielle åpningen av kulturuka. 

Håkon Kristiansen og Simen Vangen urfremfører «Plingfest» for slagverk skrevet av 
Torstein Aagaard-Nilsen. Slagverkelever fra Sortland kulturskole deltar også. Fyrver-

keri. Servering av varm blåbærsuppe.
Sortland havn, Hurtigrutekaien kl. 21.00 

 SØNDAG 13. MARS
BRU-MARSJ
Sortland Marsjklubb inviterer til Bru-marsj med løypetrasé over brua og tilbake til 
Sortlandshallen (5 og 10 km). Startkontingent: 35,- (voksne)/ 25,- (barn) og er inkl. 
IVV stempel og diplom/pin. Salg av kaffe og vafler i kaféen i Sortlandshallen. 
Oppmøte v/Sortlandshallen mellom kl. 17.00-18.00

«TO PÅ RØMMEN»
Sensur: 7 år. 
Da kongerikets mest etterlyste - og mest sjarmerende banditt Flynn Rider skjuler seg 
i et mystisk tårn, blir han tatt til fange av Rapunzel, en vakker og livlig tenåring med 
over 20 meter langt magisk, gyllent hår. Flynns nysgjerrige fangevokter, prinsesse 
Rapunzel, ble som baby stjålet fra foreldrenes slott. Hun søker en utvei fra tårnet der 

hun har vært innestengt i årevis, og inngår en avtale med den kjekke tyven. Med hemmeligheten 
om sin kongelige herkomst på vektskålen, og jaget av de som holdt henne fanget, finner Rapun-
zel og hennes kumpan spenning, romantikk, humor og hår - masse hår. 
Sortland kino kl. 18.00 (vises også søndag 20.3.)
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UTSTILLINGER

Tirs.-søn. 12–14/tors. 18–20 (man. stengt) Yngve Henriksen: «Vinterdagbok» Kunstnerhuset SKF/ KKS Kr 20 (gratis 
på åpningen)

Følger åpningstidene til restauranten/kafeen Ann-HeleneIversen: «C´e una storia», installasjon Ekspedisjonen/Miscela AHI gratis
Man./tors. 11–19 Tirs./ons./fre. 10–16 Ustilling av tekster og bøker Sortland bibliotek SB gratis
Følger bibliotekets åpningtider «Skjønnhet og styrke» -  brubilder Sortland bibliotek SH/ MN SM gratis

VERKSTEDER/ANNET
Fred. 18/3, kl. 18–21 
og lørd. 19/3, kl. 12–17

Bandworkshop. For mer info se:
www.sortland.kommune.no For ungdom mellom 12 og 16 Kulturkontoret i samar-

beid med rockeklubben 200

 

▼ TID ▼ ARRANGEMENT ▼ STED ▼ ARRANGØR ▼ PRIS

FREDAG 11. MARS
17.00–22.00 Festkveld for seniorer Samfunnssalen SFS/SPF/SD 100
18.00 «Elementer» - boklansering Sortland bibliotek VL gratis

LØRDAG 12. MARS
10–15.00/20.00 Vinter-Kleiva (Festen begynner kl. 22.00) Kleiva bygdehus Kleiva Bygdehus annonseres
11.00–14.00 Antologi: «Elementer» - stand Sortland Storsenter VL gratis
11.30 Lørdagskafé: Holand blandakor underholder Lamarktunet Lions gratis
12.00 Åpning separatutstilling «Vinterdagbok» Kunstnerhuset SKF i samarbeid med KKS gratis

13.30 / 15.00 Åpning installasjonene «C´e una storia» Ekspedisjonen og Miscela Ann-Helene Iversen
i samarbeid med KKS gratis

19.00 «Oh what a day!» Folketoner i jazzdrakt Sortland kirke SKF i samarb m/ SKK 200 (barn gratis)

21.00 Offisiell åpning av kulturuka 2011/ 
prøvelyssetting av Sortlandsbrua Hurtigruteterminalen, kaia KKS, SK i samarbeid med 

BB AS gratis

SØNDAG 13. MARS
Oppm. 17.00–18.00 Bru-Marsj Startsted: Sortlandshallen SMK 35/25
18.00 «To på rømmen» Sortland kino SK 50
20.00 «Precious» Sortland kino SK 70

MANDAG 14. MARS
11.00 Babysang Parken SKS gratis

18.00 «Bruene skapte regionen. Hva blir neste steg.»
Samfunnsutviklingen før og etter bruene ble bygd i regionen Sortland bibliotek MN SM/SH gratis

TIRSDAG 15. MARS
12.00–15.00 Åpent seminar: «Brubygging – møteplasser og integrering». Samfunnssalen NAV/ VO/SK gratis

16.15 «Peas, sugar and blues» Rødskolen SSO 100 (inkl. suppe)/ 
barn gratis

ONSDAG 16. MARS
17.00 Fortellerkveld m/tema BRUER Lamarktunet, kantina SHL/ MN SM gratis
18.00 Huskonsert Speilsalen, Sortland kulturskole SKS gratis
18.00 Juniordiskotek 5.–7. klasse Sortland ungdomsklubb SUK 20

TORSDAG 17. MARS
19.00 Åpent seminar: «Lyssetting i blåbyen» Samfunnssalen SK og BB AS gratis
20.00 «Winter´s Bone» Sortland kino SK 70

FREDAG 18. MARS
11.00 Kulturkafé: «Tidens popmusikk» Kantina, Lamarktunet KKS/DT gratis
17.00 / 18.00 Forestilling: «Pillows» Kulturskolen BMDC gratis
18.00–21.00 Åpent hus Sortlandshallen SVBK/ SK gratis
18.00–21.00 Bandworkshop (dag 1) Brakkene/Sortland ungdomskole SK/ SRK 200, påmeld.
19.30 Opera-pub Stedet KMS 170/100/30
21.00–24.00 Diskotek Sortland ungdomsklubb SUK 20

LØRDAG 19. MARS
11.30 Lørdagskafé: Sortland Barnekor underholder Kantina, Lamarktunet gratis
12.00–17.00 Bandworkshop (dag 2) Brakkene/Sortland ungdomskole SK/SRK 200
13.00 Avduking av skulpturen «Herman» av Nico Widerberg Sortland Hotell, resepsjonen SH gratis
19.00 «Månen over Møysalen» (dørene åpner 18.00) Samfunnssalen SMF 250/50

SØNDAG 20. MARS
11.00 Ski- og akedag Bjørklundparken BV gratis
18.00 «To på rømmen» Sortland kino SK 50
19.00 Tomasmesse Sortland kirke SM Gratis
20.00 «Winter’s Bone» Sortland kino SK 70

VARME STRØMMER I DEN BLÅ BYEN –  KULTURUKA 2011  TEMA: BRUER
«PRECIOUS»
Sensur: 15 år. 
I det filmen begynner er Precious seksten år og gravid for andre 
gang. Til tross for at hun verken kan lese eller skrive, trives Preci-
ous ganske godt på skolen. Dessverre får hun ikke gå der lenger, 
siden hun er gravid.  Heldigvis får hun tilbud om å begynne på en 
alternativ skole. Hun er smart og lærer også de sosiale omgangsformene fort, og det er ikke til 
å undres over at håpet spirer. Men mora står klar til å ødelegge alt. Fullstendig formørket av hat 
og sjalusi gjør hun alt for å vriste fra datteren det lille håpet hun bærer...
Sortland kino kl. 20.00 (vises også torsdag 10.3.)

 MANDAG 14. MARS
BABYSANG
Sortland kulturskoles babysanggruppe har denne mandagen sitt ukentlige møte i Parken. 
På tvers av generasjoner synges kjente og kjære barnesanger.
Parken kl. 11.00

«BRUENE SKAPTE REGIONEN. HVA BLIR NESTE STEG?» 
SAMFUNNSUTVIKLINGEN FØR OG ETTER BRUENE BLE 
BYGD I REGIONEN
Bruer fascinerer oss. Sortlandsingeniører samlet kort og bilder 
av bruer, som er kjernen i utstillingen «Skjønnhet og styrke». 
Vesterålsbruene var krafttaket for regionen og skapte verdier og 
endret strukturer. Hva blir utfordringene i kommende tiår? For 
å innlede til debatt deltar Jon Petter Arntzen og Bengt Jægtnes. 
Arrangementet starter med åpning av utstillingen «Skjønnhet og 
styrke – brubilder»
Sortland bibliotek kl. 18.00

 TIRSDAG 15. MARS
«BRUBYGGING – MØTEPLASSER OG INTEGRERING»
I Sortland har det skjedd store endringer i integreringsarbeidet de 3 siste årene. Maja 
Haug, masterstudent i samfunnsfag har gjort noen interessante funn, som hun vil pre-
sentere under dette seminaret. Hvordan kan det flerkulturelle berike lokalsamfunn i 
Vesterålen og hvordan få til flerkulturelle møteplasser? Bjørn Kleppestø, fagleder NAV 
Sortland, vil svare på dette og si noe om integreringsarbeid og kultur. Representanter 
fra grunnskoleklasse 1, Voksenopplæringen vil dele forventninger og erfaringer fra sitt 
møte med Sortland. Enhetsledere i Sortland kommune er utfordret til å si noe kort om 

situasjonen på eget område. Underholding v/deltakere fra Voksenopplæringa. 
Samfunnssalen kl. 12.00 – 15.00 

«PEAS, SUGAR AND BLUES»
Hopp over middagslagingen i dag - for 
denne ettermiddagen er det Vesterålen stor-
band og Sortland strykeorkester som står for 
serveringen. Menyen er rikholdig og består 
av svingende salsa, jazz og blues, for ikke å 
snakke om den nydelige hjemmelagde erter-
suppen… Det er servert – vel(be)komme(n)!
Rødskolen kl. 16.15

 ONSDAG 16. MARS
FORTELLERKVELD OM BRUER OG BRUBYGGING 

I øyriket Vesterålen har mange arbeidet på bruer 
og anlegg med planlegging og vedlikehold. Folk 
som har deltatt i dette arbeidet er invitert til å fortelle og dele minnene med andre som 
vil høre på. 
Lamarktunet, kantina kl. 17.00

HUSKONSERT
Elever ved Sortland kulturskole opptrer med ulike innslag.
Sortland kulturskole, speilsalen, kl. 18.00 

 TORSDAG 17. MARS
LYSSETTING I BLÅBYEN

Vi inviterer til åpent seminar om «Lyssetting – 
muligheter og opplevelse». Fagfolk fra Akzo 
Nobel, Philips og Osram innen ny teknologi på 
lyssetting og lysdesignere besøker Sortland i kultu-
ruka, og vil formidle noe av kunnskapen. Stikkord 
er: lyskunst, økt trivsel, sikkerhet og energiøkono-
misering. Nærmere informasjon om programmet 
kommer. Kulturelt innslag.
Samfunnssalen kl. 19.00

«WINTER´S BONE»
Sensur: 15 år
17 år gamle Ree må finne sin far som nettopp har sluppet 
ut av fengsel. Han har pantsatt huset hun bor i sammen 
med sine to yngre søsken og deres apatiske mor. Hvis ikke 
faren melder seg hos politiet som avtalt, vil familien miste 
sitt hjem i skogene rundt Ozark Mountains i dypeste Mis-
souri. Når Ree ber naboene om hjelp til å lete etter sin far, blir 
hun avvist med trusler. Det er tydelig at disse vet mer om farens 
forsvinning enn de vil si, men Ree gir seg ikke i forsøket på å redde familiens hjem. 
Sortland kino kl. 20.00 (vises også søndag 20.3.)

 FREDAG 11. MARS
FESTKVELD FOR SENIORER
Sortland frivilligsentral, Sortland pensjonistforening og Seniordanserne inviterer til festkveld.   
Vesterålen Danseband spiller til dans. Underholdning. Konferansier: Ingolf Markussen. Servering. 
Arrangementet er støttet av Den kulturelle spaserstokken. Påmelding: 470 74 681, 977 37 555.
Samfunnssalen kl. 17.00–22.00
 
«ELEMENTER» - LANSERING AV ANTOLOGI  
Vesterålen litteraturlag feirer 25-årsjubiluem, og inviterer til lansering av 
antologien «Elementer». Medlemmene leser fra boka. Enkel servering.
Sortland bibliotek kl. 18.00

LØRDAG 12. MARS
VINTER-KLEIVA 2011
For første gang er Vinter-Kleiva en del av kulturuka i Sortland. Arrangørene har 
et spennende program. Leker for barn og voksne, utstillinger og andre aktivite-
ter. Det blir åpen kafé hele dagen med åresalg og loddtrekning. Arrangementet 
avsluttes med underholdning, musikk og dans på lokalet.
Kleiva Bygdehus kl. 10.00-15.00/Lokal underholdning 
fra kl 20.00/Dans fra kl 22.00.

LØRDAGSKAFÉ 
Holand blandakor framfører nordnorske korsanger. Allsang. 
Lamarktunet, kantina kl. 1130 (kafeen åpner kl. 11.00)

 
ÅPNING AV SEPARATUTSTILLINGEN «VINTERDAGBOK» 
Årets kulturukeutstiller er lofotkunstneren Yngve Henriksen, og tittelen på 
utstillingen er «Vinterdagbok». Grete Hald skriver følgende: Yngve Henrik-
sens malerier er som skapt av lengsel, varme, avstand og ambivalens. Han 
bruker seilduk, sand og rust i sine komposisjoner av tempera og oljemaleri-
ene og flatene gir mye igjen for nærstudier. Det er ikke bare det ytre land-
skapet som anes, men også undertoner av blå melankoli. Kunstneren kjenner 
sitt landskap, men makter å gi det nytt og tidløst uttrykk. Yngve Henriksen 
er utdannet ved Statens høgskole for Kunsthåndverk og Design i Bergen. 

Han har mottatt en rekke stipend og har hatt flere utsmykkingsoppdrag, blant 
annet på Lamarktunet her på Sortland. Kunstneren er innkjøpt av mange offent-

lige og private institusjoner og bedrifter, og har stilt ut i inn- og utland. Kunstne-
ren vil være til stede på åpningen.

Kunstnerhuset kl. 12.00

ÅPNING AV UTSTILLINGEN «C´É UNA STORIA»  
Ann Helene Iversen, Sortland, stiller ut espressokopper som hun 
gjennom 4 år har samlet fra forskjellige barer i Italia. Installasjo-
nen har hun kalt C’é una storia og det er fordi hver kopp har sin 
helt spesielle historie - hver og en formidler et møte mellom to 
personer. Gjennom foto, lyd og koppene selv blir vi tatt med inn 
i bildene som kafferester, grut og sukker forteller. Musikk ved 
Simen og Mats Iversen Vangen.
Ekspedisjonen kl. 13.30 og Miscela kl. 15.00

«OH WHAT A DAY»
Sortland Korforening og Steinar Kjeldsen Kvar-
tett inviterer til en musikkaften av de sjeldne. 
Det blir norske folketoner i jazzdrakt med arran-
gementer av Henning Sommero, svenske fol-
ketoner, Negro Spirituals samt musikk av Ward 
Swingle. Torgeir Steinsland er solist på kveldens 
konsert. Steinsland er opprinnelig fra Hamarøy, men har de siste 10 årene vært aktiv i musikk-
miljøet i Tromsø. Han er mest kjent som frontfigur og vokalist i bandet Ska Patrol. Steinsland 
er en allsidig vokalist som har spilt i flere band og deltatt på flere prosjekter, blant annet har han 
sunget Tom Waits sammen med Tromsø Symfoniorkester. Dirigent er Hege Monica Eskedal.
Sortland kirke kl. 19.00

LYSSETTING AV SORTLANDSBRUA – OFFISIELL ÅPNING AV KULTURUKA!
Vi inviterer til offisiell åpning og lyssetting av Sortlandbrua. Brua vil være lyssatt hele 
kulturuka, og viser hvordan ny lysteknologi gir nye muligheter for belysning av anlegg 
og uterommet. Dette er starten på en prosess hvor målet er å få med lysdesignere og 
kunstnere som kan lyssette brua som binder sammen Langøya og Hinnøya. Morten 
Jørgensen, sjef for Kystvaktstasjonen foretar den offisielle åpningen av kulturuka. 

Håkon Kristiansen og Simen Vangen urfremfører «Plingfest» for slagverk skrevet av 
Torstein Aagaard-Nilsen. Slagverkelever fra Sortland kulturskole deltar også. Fyrver-

keri. Servering av varm blåbærsuppe.
Sortland havn, Hurtigrutekaien kl. 21.00 

 SØNDAG 13. MARS
BRU-MARSJ
Sortland Marsjklubb inviterer til Bru-marsj med løypetrasé over brua og tilbake til 
Sortlandshallen (5 og 10 km). Startkontingent: 35,- (voksne)/ 25,- (barn) og er inkl. 
IVV stempel og diplom/pin. Salg av kaffe og vafler i kaféen i Sortlandshallen. 
Oppmøte v/Sortlandshallen mellom kl. 17.00-18.00

«TO PÅ RØMMEN»
Sensur: 7 år. 
Da kongerikets mest etterlyste - og mest sjarmerende banditt Flynn Rider skjuler seg 
i et mystisk tårn, blir han tatt til fange av Rapunzel, en vakker og livlig tenåring med 
over 20 meter langt magisk, gyllent hår. Flynns nysgjerrige fangevokter, prinsesse 
Rapunzel, ble som baby stjålet fra foreldrenes slott. Hun søker en utvei fra tårnet der 

hun har vært innestengt i årevis, og inngår en avtale med den kjekke tyven. Med hemmeligheten 
om sin kongelige herkomst på vektskålen, og jaget av de som holdt henne fanget, finner Rapun-
zel og hennes kumpan spenning, romantikk, humor og hår - masse hår. 
Sortland kino kl. 18.00 (vises også søndag 20.3.)
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UTSTILLINGER

Tirs.-søn. 12–14/tors. 18–20 (man. stengt) Yngve Henriksen: «Vinterdagbok» Kunstnerhuset SKF/ KKS Kr 20 (gratis 
på åpningen)

Følger åpningstidene til restauranten/kafeen Ann-HeleneIversen: «C´e una storia», installasjon Ekspedisjonen/Miscela AHI gratis
Man./tors. 11–19 Tirs./ons./fre. 10–16 Ustilling av tekster og bøker Sortland bibliotek SB gratis
Følger bibliotekets åpningtider «Skjønnhet og styrke» -  brubilder Sortland bibliotek SH/ MN SM gratis

VERKSTEDER/ANNET
Fred. 18/3, kl. 18–21 
og lørd. 19/3, kl. 12–17

Bandworkshop. For mer info se:
www.sortland.kommune.no For ungdom mellom 12 og 16 Kulturkontoret i samar-

beid med rockeklubben 200


