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FORMÅLET MED ARBEIDET 
TIL NORDLAND AKADEMI

Grunnpilaren i stiftelsens virksomhet er formidling av kunst, kultur 
og kunnskap. Nordland Akademi har som mål å være et nettverk 
og en møteplass  for forskere, kunstnere, fagfolk, barn og voksne. 
Vi arbeider med prosjekter som befinner seg i skjæringspunktet 
mellom kunst og vitenskap, der vi ønsker å berøre både overflate 
og dybde. Nordland Akademi ønsker å legge til rette for deltagelse 
og aktivitet som åpner opp for undring og utforskning i et rom der 
levende og fornyende tanker og konsepter får mulighet til å vokse.

Nordland Akademi har siden 1988 vœrt en del av stedsutviklingen 
på Melbu i Vesterålen, og har et mål om å bidra til å sikre 
kompetanse og å legge til rette for kulturelle aktiviteter av høy 
kvalitet. Nordland Akademi arbeider med et helårig program der vi 
knytter til oss profesjonelle og frivillige fagpersoner og 
organisasjoner. Sammen utvikler vi et sterkt program som skal 
berøre, bevege og utfordre. Nordland Akademi skal bidra til å
bygge et kunnskapsbasert og kulturelt rikt samfunn i nord.

Nordland Akademi samarbeider med universitets- og høgskole- 
miljøer for å sikre et godt faglig nivå, og har spesielt god kontakt 
med de akademiske miljø i Nord-Norge. Stiftelsen har også gode 
internasjonale kontakter. Lokalt samarbeider vi med flere 
institusjoner og organisasjoner, blant andre Sommer-Melbu, 
Museum Nord, Hadsel frivilligforening, Kultursamarbeidet i 
Vesterålen, Hadsel kommune, Hurtigrutens Hus, Kulturfabrikken 
Sortland, Melbu skole, Stokmarknes skole, Sortland videregående 
skole, Hadsel videregående skole, lokalt nœringsliv samt andre 
kulturinstitusjoner i nord.

Nordland Akademi samarbeider med lokale lag og foreninger på 
Melbu for å skape kulturfestivalen Sommer-Melbu hver juli måned. 
Sommer-Melbu er en folkefest, bygd på en helt unik frivillighet,  
arrangert av lokale lag og foreninger siden 1986. 

Koronapandemien satte en stopper for festivalen i 2020.
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Året 2020 ble, som for alle andre, også et 
spesielt år for Nordland Akademi for Kunst 
og Vitenskap eller «Akademiet» som vi kal-
ler det. Pandemien lukket som kjent ned 
hele samfunnet, og det fikk konsekvenser 
for planlagt aktivitet hos oss. 

Men, det er en glede til tross for alt vi måt-
te avlyse, å kunne melde om stor aktivitet 
likevel i dette til nå rareste året i Akade-
miets historie. Vi «heiv oss rundt» - og 
hadde heldigvis satset på oppbygging av 
en rekke digitale verktøy og utstyr. Dette 
gjorde at Maria og hennes stab omdispo-
nerte og det har blitt både podcasts, en 
herlig film om vår alles kjære Pat og en 
rekke digitale og fysiske arrangementer. 
Arbeidet med samarbeidsprosjektet AiR 
Vesteraalen (AiRV) er i rute og vi gleder oss 
til å utvikle spennende kunsteropphold i de 
ulike vesterålskommunene.  

Vi er stolte av ALT det som BLE til i 2020 
og ekstra glade når fornøyde publikum, 
kunstnere eller foredragsholdere gir oss 
fine tilbakemeldinger- slik som denne fra  
vår tidligere gjestekunstner og akademi-
venn siden 2015, tyske Sabine Popp:

LENGER UT OG NÆRMERE 
SAMTIDIG!

”Jeg synes det er en enestående 
blanding dere holder på med  - med og 
for folk av alle aldre og ulik bakgrunn. 
Fordelen med Covid er kanskje at vi alle 
må trene litt mer på å ta i bruk digitale 
verktøy – fantastisk kvalitet på filmen om 
Pat, uten at det mister nærheten for det. 
Og plutselig kan dere nå så mye lenger 
ut! Alle har blitt mer bevisste på at det 
går an å være med på noe selv om det 
ligger noen hundre eller tusen kilometer 
imellom.”

Derfor, året 2020 ble det året da vi lærte 
noe som kan ha stor verdi fremover. Ved 
å ta i bruk digitale muligheter så kan vi 
både nå lenger ut og samtidig være nær-
mere. Dette tar vi med oss inn i 2021, 
der vi satser på fysiske treffpunkter. Men 
vi tar «merverdien» av 2020 med videre!

Med vennlig hilsen
Grete Ellingsen, 
styreleder NAKV
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Styret i Nordland Akademi er stiftelsens øverste organ.  

Styret hadde følgende sammensetning før rådsmøtet 2020:

Grete Ellingsen - Sortland - styreleder
Eli Rongved - Melbu - nestleder 
Elsa Risjord - Melbu  
Ola Steinmoeggen - Melbu 
Gunnar Sandvin - Stokmarknes 
Synnøve Volden - Melbu 
Troy Shields - Melbu - (kommunal representant)

Varamedlemmer:
Kåre-Bjørn Kongsnes - Tromsø
Edvard H. Iversen - Bergen 
Pat Manwaring - Melbu og Tromsø
Ronny Johansen - Melbu - (kommunal vararepresentant)

Styrets sammensetning etter rådsmøtet 2020:

Grete Ellingsen - Sortland - styreleder
Eli Rongved - Melbu - nestleder 
Mona Sørensen - Stokmarknes  
Ola Steimoeggen - Melbu 
Gunnar Sandvin - Stokmarknes 
Synnøve Volden - Melbu 
Troy Shields - Melbu (kommunal representant)

Varamedlemmer:
Heidi Torkildson Ryste - Stokmarknes 
Edvard Iversen - Bergen 
Kåre-Bjørn Kongsnes - Tromsø 
Ronny Johansen - Melbu - (kommunal vararepresentant)

ORGANISASJON OG ØKONOMI  
DRIFTSÅRET 2020
 
Rådsmøte i Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap ble avholdt i aulaen på Melbu 
skole, lørdag 4. juli.

Ola Øraker er ordfører i rådet og Elsa Risjord ble valgt inn som varaordfører, etter at 
hun trådte ut av styret. Mona Sørensen gikk av som varaordfører og ble innvalgt i styret 
for to år. Pat Manwaring gikk ut av styret etter mange års engasjement og fortsetter 
som rådsmedlem. Synnøve Volden, Gunnar Sandvin, Ola Steimoeggen, Eli Rongved, 
Edvard Iversen og Kåre-Bjørn Kongsnes fortsetter i styret. Troy Shields sitter i styret 
som representant for Hadsel kommune i inneværende periode, med Ronny Johansen 
som vara. Heidi Torkildson Ryste ble nyvalgt varamedlem til styret. Grete Ellingsen ble 
gjenvalgt til styret for to år, hvor hun fortsetter som styreleder. 



8 9

NORDLAND AKADEMI 
FOR KUNST OG VITENSKAP 

POSTBOKS 148
8459 MELBU

TLF 993 71 467
WWW.NORDLAND-AKADEMI.NO  

ORG. NR. 971 477 687

RÅDET - en rådgivende funksjon for stiftelsen

Rådets sammensetning etter rådsmøtet 4. juli 2020: 
Ola Øraker - Melbu - (ordfører) 
Elsa Risjord - Melbu - (varaordfører)

Valgkomite 2020: Henning Aanes, Kirsti Sogge Steimoeggen og 
Arnulv Steinsvik.

ADMINISTRASJON 
 
Daglig leder Maria Johansen, ansatt i 100% stilling, jobbet 80% 
i 2020. Markedsfører Ragne Aronsen, ansatt i 50% stilling, var i 
permisjon. Eldar Syversen var ansatt som vikar i 60% stilling.  
Odd Johan Forsnes, prosjektmedarbeider, var ansatt i 70% stilling. 
Hanne Fredheim ble ansatt 1. november i 50% stilling som 
prosjektleder i AiR Vesteraalen. NORDLAND AKADEMI 
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POSTBOKS 148

8459 MELBU
TLF 993 71 467

WWW.NORDLAND-AKADEMI.NO  
ORG. NR. 971 477 687

Hadsel Frivilligforening leier lokaler hos NAKV i 1. etasje i 
Bakerigården, og Bettys Tesalong leier lagerlokaler.

ØKONOMISK STØTTE

NAKV mottar offentlig driftsstøtte fra Kulturdepartementet og  
Hadsel kommune, og mottok i 2020 prosjektstøtte fra Nordland 
fylkeskommune, Kulturrådet, Fritt Ord, Universitetet i Tromsø og 
Sparebanken Nord-Norge. NAKV har dessuten partnere og mindre 
sponsorer både fra det private og det offentlige.

NORDLANDSJEKTA BRØDRENE

Stiftelsen Nordlandsjekta Brødrene ble opprettet av NAKVs  
årsmøte i 1992 for å bygge en kopi av Jekta Brødrene av Solum/
Melbu. Stiftelsen ledes av et styre på fem personer. NAKV har rett til å 
utpeke to representanter i styret. I tilfelle oppløsning skal  
stiftelsens aktiva overføres til NAKV.

I Driftsselskapet Brødrene AS har NAKV en representant i styret. NAKV 
eier 40% av A-aksjene i Driftsselskapet Brødrene AS, som gjennom sin 
virksomhet drifter og forvalter Nordlandsjekta Brødrene. Stifterne har 
forkjøpsrett til aksjene i Driftsselskapet Brødrene AS.

PROSJEKT

I en pandemi er det fortsatt mulig å planlegge gode prosjekt. Artists 
in Residence Vesteraalen (AiRV) fikk tildelt midler fra bl.a. SNN 
Samfunnsløftet for oppstart i 2020. Prosjektet ble offentliggjort i juni og 
prosjektleder ansatt i november. 

Andreas Steigen - Bergen
Are Nylund - Bergen
Arnulv Steinsvik - Melbu 
Audun Øfsti - Trondheim
Barbro Fjellheim Holm - Sortland 
Einar Øverenget - Oslo
Frid Halmøy - Gisløy, Øksnes
Gunhild Felde - Bergen
Gunn Fosse - Melbu
Harald Ribe - Bø i Telemark
Henning Aanes - Lillestrøm
Håvard Rem - Notodden
Ingeborg Breines - Sigerfjord
Jon L. Pettersen - Hammerfest
Jörg-Wolfgang Jahn - Karlsruhe, Tyskland
Jørun Drevland - Sortland
Kirsten Peterssen Trasti - Melbu
Kjerstin Rabaas - Trondheim
Knut Erik Høiby - Borkenes
Knut Ljøgodt - Oslo
Kolbjørn Hoseth Larsen - Stokmarknes
Kristrun Sigurdardottir - Melbu
Lars Iversen - Melbu
Lars Saabye Christensen - Oslo

Nils Chr. Stenseth - Oslo
Pat Manwaring - Melbu og Tromsø
Per-Øyvind Tjeldnes - Melbu
Petra Jahn - Karlsruhe, Tyskland
Pål Christensen - Larvik
Pål Krüger - Stamsund
Reidar Bertelsen - Tromsø
Robert Hermansen - Tromsø
Siri Johnsen - Melbu
Steinar Jakobsen - Stokmarknes
Stein Sneve - Bodø
Svein Spjelkavik - Dverberg
Sylfest Lomheim - Kristiansand
Terje Hammerfjeld - Tromsø
Terje Steigen - Tromsø
Tim Challman - Stokmarknes
Tore Johnsen - Puerto Varas, Chile
Tove Steinsvik - Melbu
Trude Drevland - Bergen
Vigdis Ervik - Melbu
Viggo Rossvær - Tromsø
Wenche Jacobsen - Tromsø
Åshild Pettersen - Bodø
Aaslaug Vaa - Oslo
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• Våren 2020: Innspilling ”Ho Pat på Gamle Frydenlund” - kortfilm

• Juni 2020: Akademipodden  
God filosofi i tunge tider. Podcast med professor i filosofi Einar 
Øverenget, og Lars Nilsen, tidligere programleder i NRK.
 
• Lørdag 4. juli, Konserttanken, Neptun Sildoljefabrikk
Konsert med Tara&Lisa; Cellist Lisa Holstad og vokalist Sigrun Tara 
Øverland. Inntekten gikk til oppussing av Tribunen på Melbu.

• Lørdag 4. juli, Melbu skole
Rådsmøte i Nordland Akademi

• Pressekonferanse AiR Vesteraalen 2020-2024

• August 2020: Felles innspill fra Akademiet og Museum Nord til 
regjeringens Nordområdemelding.

• Onsdag 16. september, Hurtigrutens Hus
Fellesmøte museumsstyrene i Nordland. Innledning om Nordland 
Akademi for Kunst og Vitenskap ved daglig leder Maria Johansen. 

• Mandag 26. september, Kulturfabrikken, Sortland
Tanglab på Barnas fabrikk. Forskningsspesial: Nordland Akademi 
i samarbeid med Museum Nord, Andøya Space Education og 
Kulturfabrikken. 

• Torsdag 1. oktober, Melbo Hovedgård  
Foredraget Alt er Nord med Andreas Østhagen, seniorforsker ved 
Fridtjof Nansens institutt i Oslo. Skoleforedrag og kveldsforedrag. 

• Mandag 19. oktober. Visning av dansefilmen ”Kalde mønster”. Kino 
og danseworkshop. I samarbeid med Sortland vgs og Hurtigrutens 
Hus.

• Tirsdag 27. oktober: ”Hvem skal eie havet. Hva skal vi leve av etter 
oljen”. Henning Røed Skoleforedrag og kveldsforedrag i samarbeid 
med Museum Nord.

AiR VESTERAALEN (AiRV)

• er en helhetlig kunstnerresidensordning for fem vesterålskommuner 
over fire år (opp til 15 gjester pr år)
• er et felles kunstløft for Vesterålen med en internasjonal dimensjon 
og sterk lokal forankring og ulik fokus på hvert sted
• skal bidra til identitets- og kunnskapsutvikling, oppmerksomhet og 
opplevelser
• synliggjør Vesterålen og styrker kultursamarbeidet i regionen
• er et spleiselag mellom koordinerende kulturinstitusjoner, 
kommuner, fylket, kulturrådet, og lokale partnere, med midler fra 
SNN Samfunnsløftet i bunnen

Hovedpartnere: Nordland Akademi (NAKV), Kultursamarbeidet i 
Vesterålen, Museum Nord, med stedspartnere i Hadsel, Sortland, 
Andøy, Bø og Øksnes.

             
AKTIVITETER OG HENDELSER I DRIFTSÅRET 2020

• Onsdag 22. januar, Hadsel kirke
Fotopioner Ole Tobias Olsen i en bredere fotohistorisk kontekst. 
Foredrag ved Sigrid Lien, prof. i kunsthistorie ved Universitetet i 
Bergen.

• Mandag 17. februar, Vesterålen Kysthotell
Fellesmøte mellom styrene i Museum Nord og Nordland Akademi. 

• Flere arrangementer våren og sommeren 2020 måtte avlyses og/
eller utsettes på grunn av koronapandemien. Digital formidling ble et 
alternativ.

• April 2020, Kvæfjord kirke
Musikk i en pandemi: Videoproduksjon i regi av Nordland Akademi. 
Opptak av trioen Snipp Snapp Snute fra Kvæfjord kirke. 

• Våren 2020: Innspilling SEABED-TV 
Samarbeid mellom Sortland Museum og Nordland Akademi.
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• Torsdag 29. oktober: Cine talks
”What is succesful co-production?” Facebook Live-arrangement 
ledet av Museum Nord. NAKV v/Maria Johansen deltok i panelet.

• Lørdag 31. oktober, Kulturfabrikken Sortland 
Styresamling ledet av Kjell Arne Røvik, professor i statsvitenskap 
ved UiT.

• Tirsdag 3. november: Kulturfabrikken Sortland 
USA-valget: Valgvake med Arne O. Holm, Grete Ellingsen og 
Ane Høyem. Live fra Kulturfabrikken med flere fysiske og digitale 
gjester. I samarbeid med Museum Nord, Kulturfabrikken, Sortland 
bibliotek og Vesterålen Online.

• Torsdag 5. november, Melbo Hovedgård
”Valget 2019: Politisk slagmark i Nord-Norge?” Jonas Stein, 
valgforsker ved UiT. Melbo Hovedgård.

• Desember 2020: Akademipodden
”Stein Rokkan- Den territorielle dimensjonen”. Podcast med 
statsviter og valgforsker Marcus Buck, førsteamanuensis ved 
Universitetet i Tromsø.
 
• Høsten 2020 
Neptun Art/Science Lab. (Forprosjekt AiR Vesteraalen Hadsel) 
Digital kunstresidens. Deltakende kunstnere: Mia Harris, Andrea 
Greenwood, Will Renel. Felles arbeidstittel: ”Scapes”. 

• Fredag 11. desember: Nettpremiere på kortfilm
”Ho Pat på Gamle Frydenlund”. 
Medvirkende: Patricia Manwaring og Synnøve Volden. 
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NORDLAND AKADEMI TAKKER
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Ole Tobias Olsen: Solvågstind sett 
fra Junkerdalen gård. 1870-tallet.
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Under Solmøte 2020 ble det invitert til 
fotohistorisk foredrag i Hadsel kirke.
Foredragsholder Sigrid Lien er professor 
i kunsthistorie ved universitetet i Bergen, 
der hun har vært fast ansatt siden 2002. 
Lien forsker og underviser i moderne kunst 
og samtidskunst, med fotografiets historie 
og teori som sitt primære spesialområde.

Lien ville i foredraget om Ole Tobias Olsen 
(1830 - 1924) sette hans fotografier i en 
bredere fotohistorisk kontekst. Foredraget 
diskuterte denne pionérfotografens 
motiver og arbeidsmåte i lys av andre 
sentrale skikkelser i norsk fotohistorie.
 - Kanskje er det slik at Ole Tobias Olsen 

og andre bygdefotografers estetikk 
fremdeles setter spor etter seg i norsk 
fotokunst? undret Lien ved å blant 
annet trekke paralleller mellom Olsens 
fantastiske iscenesatte gruppeportretter, 
og portrettene til en prisbelønnet fotograf 
fra vår egen samtid, Oddleiv Apneseth.

Etter foredraget var det utstilling i Blåsalen 
i prestegården, med fotografier som Ole 
Tobias Olsen har tatt.

Arrangementet var et samarbeid mellom 
Nordland Akademi, Kulturminneparken og 
Lekang ski- og bygdelag.

FOTOPIONÈR - OLE TOBIAS OLSEN I EN
BREDERE FOTOHISTORISK KONTEKST

FOREDRAG VED SIGRID LIEN / FOTOUTSTILLING
HADSEL KIRKE / BLÅSALEN I PRESTEGÅRDEN
ONSDAG 22. JANUAR 2020
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KONSERTEN SOM IKKE BLE - MUSIKK I EN PANDEMI

FILMPORTRETT  MED FOLKEMUSIKKGRUPPA 
SNIPP SNAPP SNUTE
KVÆFJORD KIRKE
APRIL 2020

Vi har slektninger mange steder. Vårt blod 
renner i andres årer også.

De som reiste til havs en gang for 1000 
år siden, ble ikke borte. De har etterlatt 
oss tankene sine. Og tankene deres 
kommer til syne i vår folkediktning og vår 
viseskatt. Sangene er bruddstykker av en 
mytisk tradisjon mellom åsatro, folketro og 
kristentro; med middelaldermenneskets tro 
på at drøm og virkelighet hang sammen, 
i synskhet og sjelereiser. Til stede i alle 
våre myter og historier er fortellinger 
om havet, om skjebnen og om fuglen 
som budbringer: Loke ikler seg Frøyas 
fugleham, kongssønnene er omskapt 

til ville svaner, skarvene på Utrøst er 
havmannens barn... Og fuglen kan varsle 
lykke og ulykke, den kan bringe bud fra 
Jomfru Maria og den kan fortelle hvor livet 
ditt skal gå.

Våre slektninger rundt samme hav deler 
vårt tankegods. Sangene har i seg de 
samme bønnene om trygg landing; den 
samme poesi om snøen og vårløsningen, 
om trofasthet eller flyktig kjærlighet, og de 
samme beskrivelsene av lengsel, av frykt, 
og av drømmen om et alveland som skal 
stige opp av havet. 
      
 Snipp Snapp Snute



20 21

Onsdag 18. mars var det planlagt konsert 
i Melbu kirke med folkemusikktrioen Snipp 
Snapp Snute som var på turnè i regi av 
Musikk i Troms / Folkemusikk Nord. Da 
det fra 12. mars ble nedlagt forbud mot 
alle kulturarrangementer ble konserten 
avlyst for å minske risiko for spredning 
av koronasmitte. Men musikken lot seg 
ikke stenge ned så lett heldigvis. Den har 
gjennom historien overlevd det meste! Vi 
hang oss dermed på trenden med digitale 
musikk- og kulturopplevelser og laget i 

stedet et filmportrett av trioen. På Nordland 
Akademi sin YouTube-kanal kan man nå 
få møte folkemusikkgruppen Snipp Snapp 
Snute; en stor stemme, et lite trøorgel og et 
rungende bukkehorn. Opptaket ble gjort i 
Kvæfjord kirke, på god armlengdes avstand!

Medvirkende:
Sigrid Randers-Pehrson – vokal
Ole Thomas Gjærum – bukkehorn
Harald Lind-Hanssen – trøorgel
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For første gang har Nordland Akademi 
presentert en podcast. Først ut var 
professor i filosofi, Einar Øverenget, og 
Lars Nilsen, tidligere programleder i NRK. 
De samtalte om filosofer og filosofisk 
praksis som omhandler god tenkning i 
vanskelige tider - et passende tema i 
annerledesåret 2020. 

Menneskelivet er ingen enkel oppgave. 
Det har filosofer til alle tider interessert 
seg for. Noen for å trøste oss, andre for å 
gjøre oss friere ved å hjelpe oss å betrakte 
oss selv og livene våre. 

Øverenget og Nilsen skulle egentlig komme 
til Sommer-Melbu 2020, som ble avlyst på 
grunn av pandemien. På denne måten 
kunne publikum få møte dem likevel.  

GOD FILOSOFI I TUNGE TIDER - 
OM FILOSOFIENS FRIGJØRENDE EGENSKAPER

AKADEMIPODDEN - 
PODCAST MED LARS NILSEN OG EINAR ØVERENGET
JUNI 2020

Einar Øverenget (ovenfor) har doktorgrad 
i filosofi og er professor ved Høgskolen i 
Innlandet. I tillegg til sitt akademiske arbeid 
har han i en årrekke vært opptatt av å gjøre 
filosofien tilgjengelig for mennesker utenfor 
akademia. Han har skrevet en rekke bøker, 
blant dem ”Hannah Arendt”, ”Å bli sin egen 
venn”, ”Lykkens filosofi” og ”Helstøpt”. Han 
har også skrevet bøker for barn, ”Sokrates 
og pappa”.

Lars Nilsen (t.v.) er journalist og filosof, 
opprinnelig fra Narvik. Han er en kjent 
radiostemme, ikke minst fra NRKP2s 
”Studio Sokrates”, gjennom mange år. 
Nilsen gav i 1998 ut humorboka Det 
filosofiske hjørne.

Foto: Innsendt

SOMMER-MELBU 2020 
UTSATT TIL 2021
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TARA & LISA 
I TANKEN

KONSERTTANKEN, 
NEPTUN SILDOLJEFABRIKK
LØRDAG 4. JULI 2020

Sommeren 2020 ble spesiell og vi satte 
ekstra pris på muligheten til å drømme 
oss bort en liten stund. I tråd med 
gjeldende smittevernregler presenterte 
Nordland Akademi Tankkonsert i samar-
beid med Museum Nord. 

Tara & Lisa er en duo basert på Sort-
land og består av cellist Lisa Holstad og 
vokalist Sigrun Tara Øverland. Lisa er til 
daglig distriktsmusiker på Sortland og 
spiller cello i blant annet Ensemble Blå og 
Lofoten og Vesterålen orkesterforening 
(LVO). Sigrun Tara Øverland er produsent 
på Kulturfabrikken, men er også musiker 
og har turnert innen- og utenlands med 
en rekke band som Picidae, Kaada og 
Anne Marie Almedal. Vanligvis spiller Lisa 
klassisk musikk og Tara skriver sin egen 
musikk i grenselandet pop/vise/jazz. I 
Tara og Lisa har de plukket noen av de 

sangene de synes er finest på tvers 
av pop, vise og rock - i duoens egne 
arrangementer for cello, autoharpe og 
lyre.

Konserten var gratis med frivillig 
donasjon til Tribunen på Melbu torg.

Musikktribunen på Melbu torg 
fylte hundre år i 2020. Et stort 
dugnadsarbeid er lagt ned for å 
ta vare på denne kulturskatten. 
Støttekonserten ble akademiet og 
Museum Nord sitt bidrag.
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PAT MANWARING & SYNNØVE VOLDEN
«HO PAT PÅ GAMLE FRYDENLUND»

FILMINNSPILLING
GAMLE FRYDENLUND, MELBU
JULI 2020

Kortfilmen «Ho Pat på Gamle Fryden-
lund» er et portrett med Pat Manwaring 
og Synnøve Volden. Pat Manwaring er 
en amerikansk pianist i toppklasse som 
kom fra Los Angeles til Melbu i 1982, 
via Tyskland. 

Pat forteller at hun fikk se naturbilder fra 
vakre Vesterålen. Hun kjørte etterhvert 
nordover i sin 2CV. Sommer-Melbu, 
Lasse Iversen og Lofoten og Vesterålen 
Orkesterforening var viktige aktører for 
at Pat kom til Melbu og ble boende her. 
Dette var før kulturskolenes inntog. 

I sommer ble vi med cellist Synnøve 
Volden hjem til Pat på øving og en hyg-
gelig kaffeprat om gamle dager og det 
yrende kulturlivet på Melbu. Pat ankom 
Melbu allerede i 1982, mens Synnøve 
som er fra Trondheim kom i 2013 etter 
studier i inn- og utland. Begge har de 
valgt å bosette seg på Melbu og tilfører 
spilleglede og høy profesjonalitet til hele 
regionen. 

Det skulle være filmpremiere og konsert 
11. desember 2020. Men på slutten av 
dette annerledesåret ble det i stedet 
digital premiere. 
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Kulturminister Abid Raja besøkte Museum 
Nord i Lofoten i august 2020. Raja fikk 
overrakt både tørrfisk og et felles innspill til 
regjeringens nordområdemelding 2020, fra 
Museum Nord og Nordland Akademi for 
Kunst og Vitenskap. 

INNSPILL TIL 
NORDOMRÅDEMELDINGEN

Den norske nordområdepolitikken vil påvirke 
utviklingen av Nord-Norge i årene fremover.  
Derfor er det viktig at kunst- og kulturfeltet er 
godt synlig og ivaretatt for å kunne utvikles 
både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjo-
nalt. Museum Nord og Nordland Akademi for 
Kunst og Vitenskap jobber for å fremme en 
kulturelt bærekraftig landsdel, 

og er avhengig av en nordområdepolitikk 
som spiller på lag med samfunnsutviklingen 
i nord. Derfor arbeidet Nordland Akademi 
og Museum Nord fram et felles innspill til 
regjeringens nordområdemelding som-
meren 2020. Bildet er tatt på Nyvågar i 
Kabelvåg av prosjektleder Anna Vermehren, 
Museum Nord.
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Air Vesterålen (AiRV) er et fireårig pro-
sjekt der de fem vesterålskommunene 
skal være vertskap for kunstnere fra Euro-
pa. Banksjef i Sparebanken Nord-Norge, 
Bernt Ola Nilsen, Maria Johansen, daglig 
leder i Nordland Akademi og Anette 
Tunheim Jakobsen, leder for Kultursam-
arbeidet i Vesterålen, møtte pressen på 
Sortland i juli 2020 for å offentliggjøre 
prosjektet.  

Ambisjonen er et felles kunstløft som skal  
sette Vesterålen på kartet. Kunstnernes 
aktivitet skal resultere i fysiske og kulturel-
le spor som vi kan ha glede av lenge.

Gjennom Samfunnsløftet har Spareban-
ken Nord-Norge gitt en grunnfinansiering 
på 1,5 millioner kroner til prosjektet. I 
tillegg kommer støtte fra kommunene, 
Nordland fylkeskommune og Norsk 
kulturråd.

AiR VESTERAALEN
(AiRV) 2020-2024

AiR VESTERAALEN (AiRV)
• er en helhetlig kunstnerresidensordning 
for 5 vesterålskommuner over 4 år 
• er et felles kunstløft for Vesterålen med 
en internasjonal dimensjon og sterk lokal 
forankring og ulik fokus på hvert sted
• skal bidra til identitets- og kunnskaps-
utvikling, oppmerksomhet og opplevelser
• synliggjør Vesterålen og styrker kultur-
samarbeidet i regionen
• setter Nord-Norge på kartet
• er et spleiselag mellom koordinerende 
kulturinstitusjoner, kommuner, fylket, kul-
turrådet, og lokale partnere, med midler 
fra SNN Samfunnsløftet i bunnen

Hovedpartnere: Nordland Akademi 
(NAKV), Kultursamarbeidet i Vesterålen, 
Museum Nord, med stedspartnere i hver 
kommune.

Prosjektet er en videreutvikling av Nordland 
Akademi sitt arbeid med Neptun Art/Science 
Lab, der over 20 kunstnere/fagfolk har vært 
på opphold siden 2016, samt Kultursamar-
beidet i Vesterålen sin lange erfaring med 
kulturutveksling.
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TANGLAB
PÅ BARNAS FABRIKK

KULTURFABRIKKEN, SORTLAND
LØRDAG 26. SEPT. 2020

Forskningsspesial på Barnas fabrikk: 
Nordland Akademi i samarbeid med 
Museum Nord, Andøya Space Education 
og Kulturfabrikken.

Under forskningsdagene deltok Nordland 
Akademi med Tanglab på «Barnas 
fabrikk» på Kulturfabrikken Sortland. 
Store og små fikk utfordret sansene sine 
ved å både lukte, føle, smake, tenke og 
filosofere. 

Kunnskap er inspirasjon til kreativitet 
og glede, særlig for målgruppen barn 
og unge. Mange unge har i dag liten 
kjennskap til havet og ressursene der selv 
om de er oppvokst i kystnære strøk. 

Vi ønsker at flere skal få økt kunnskap og 
selvtillit til å begi seg ut i den blå skogen 
for så en dag kanskje å komme ut på den 
andre siden som gründere, forskere og 
formidlere i nord. 
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Aktivitetene i SEABED-utstillinga 
har slått veldig godt an hos barna 
som besøker Sortland Museum. 
Museet har sett at utstillingen 
skaper stort engasjement for livet 
i havet. Det ville museet bygge 
videre på.

SEABED DIGITAL er en serie filmer 
som utforsker vannets egenskaper 
og inviterer til å studere livet i vann; 
både gjennom sansene og ved 
kreativ utfoldelse. 

Filmene, som ligger ute på Sortland 
Museum og Nordland Akademi sine 
hjemmesider, er laget i samarbeid 
mellom Sortland Museum, Den 
kulturelle skolesekken og Nordland 
Akademi for Kunst og Vitenskap. 

SEABED DIGITAL
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ALT ER NORD
- ARKTISK 
SIKKERHETSPOLITIKK

FOREDRAG VED ANDREAS ØSTHAGEN
MELBO HOVEDGÅRD
TORSDAG 1. OKT. 2020

I forbindelse med regjeringens arbeid 
med den nye nordområdemeldingen 
kjørte Nordland Akademi høsten 2020 en 
serie foredrag med NORD som tema, i 
samarbeid med blant andre UiT Norges 
arktiske universitet.

«Det meste er Nord» har norske 
utenriksministre sagt siden 2005, med 
referanse til Rolf Jacobsens dikt Nord. 
Nordområdene hadde aldri vært hottere 
enn høsten 2020– bokstavelig talt. 
Forholdet til Russland var anspent, Kina 
ønsket å utvide sin makt i nord. USA var 
utilregnelig. Midt i dette stod Norge – 1/3 
av landet og 80 prosent av havområdene 

er nord for Polarsirkelen. Hva kunne Norge 
gjøre i nord? Hva var faren for konflikt? Og 
betyr nordområdepolitikk- og meldinger 
som kommer fra Oslo- egentlig noe for 
Nord-Norge?

Foredragsholder Andreas Østhagen er 
opprinnelig fra Bodø og arbeider med 
nordområde- og sikkerhetspolitikk som 
seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt 
i Oslo. Han ledet et arbeid som så på 
den utenrikspolitiske konteksten som 
den kommende nordområdemeldingen 
må håndtere, Han er også tilknyttet 
Nordområdesenteret ved Nord Universitet 
i Bodø, en del av lederteamet i The Arctic 

Denne gjengen fra Politikk og menneskerettigheter (POM) ved Sortland videregående skole lot seg inspirere 
av seniorforsker Andreas Østhagen fra Fritjof Nansen Institutt, torsdag 1. oktober 2020. Samme kveld 
foredro Østhagen i ærverdige Melbo Hovedgård.

Institute i Washington DC, og underviser 
ved Bjørknes Høyskole. 

Østhagen har en doktorgrad i internasjonal 
politikk fra University of British Columbia, 
Canada, en mastergrad europeisk politikk 
fra London School of Economics, og en 
bachelorgrad i politisk økonomi fra NTNU. 
Tidligere har Østhagen jobbet som rådgiver 
ved Nord-Norges Europakontor i Brussel og 
som forsker ved Institutt for forsvarsstudier i 
Oslo og Center for Strategic & International 
Studies i Washington DC. 

Østhagen besøkte oss senere digitalt under 
valgvaken den 3. november på Sortland.
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KALDE MØNSTER
- EN NOVELLEFILM FRA NORD

DANSEFILM PÅ STOKMARKNES KINO
HURTIGRUTENS HUS, STOKMARKNES
MANDAG 19. OKT. 2020

Koronanedstengingen satte en brå stopper 
for vanlig sosial kontakt. Også dansen. 
Men mandag 19. oktober fikk publikum 
oppleve dans på nært hold, gjennom 
noe så sjeldent som en dansefilm. Fra 
Nord-Norge. 
 
Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap 
viste filmen i samarbeid med Hurtigrutens 
Hus. Den er et produkt av Bygda Dansar, 
eller Arktisk Takt, som det heter her i nord: 
et treårig folkedansprogram med opp-
læringstiltak og kurs på skoler og fritids-
arenaer. I tillegg er det et talentutviklings-
program, som eies av Norsk Senter for 
folkemusikk og folkedans, og organiseres 
som prosjekt i ulike fylker med forskjellige 
samarbeidspartnere. 

Sigurd Johan Heide, opprinnelig fra 
Grytøya i Troms, hadde regien på fil-
men. Vi møtte Heide til både førfilmprat 
og ettersnakk. Han fortalte om hvordan 
folkedans i dag har fornyet status, og er 
anerkjent på de beste scenene i inn- og 
utland.

Arktisk Takt ville gjøre ungdom oppmerk-
som på sin egen kulturarv i folkedansen 
i nord. Prosjektet har besøkt mange 
skoler, danset med flere hundre ungdom-
mer, avholdt 16 dansesamlinger, lagd 
én forestilling, og en kunstfilm. Publikum 

fikk også møte den unge danseren Aslak 
Randers-Pehrson fra Sortland, på filmvis-
ningen.
 
Filmen beskrives som en episodisk novel-
lefilm der samspillet mellom ungdommene 
i filmen er sentral, både som medmennes-
ker og dansere. Nærhet, rytmikk og kraf-
ten i dansen er de sentrale elementene. 
Handlingen er underbygget med sitat fra 
eldre kilder og intervju om dans i Troms og 
områdene rundt. 

Regi og koreografi: Sigurd Johan Heide 
Dansefaglig ansvarlig: Torill Steinjord
Kamera: Eirik Heim/CruxFilm
Klipp: Marte Aasen
Prosjektkoordinator: Stine Trondsdatter
Dansere: ungdom fra Troms og omegn

Musikk av: 
Benjamin Mørk, og trioen Julie Alapnes, 
Kristian S Olstad og Mariann Torset

 Støttet av:
- Troms- og Finnmark Fylkeskommune
- TUF-Troms Ungdomsfylking
- FilmCamp A/S

     
 

«Poetisk refleksjon over
dansen og mennesket»
              Nordlys

KALDE MØNSTER

Introduksjon og ettersnakk 
med regissør 

Sigurd Johan Eide

Billetter: www.hurtigrutenshus.no

Støttet av Troms- og Finnmark Fylkeskommune, TUF-Troms Ungdomsfylking og FilmCamp A/S

- Filmen formidler en genuin estetikk - som ingen andre har.
Dette er helt unikt for oss i nord og vi får det til med  vanlige folk!

-Sigurd Johan Heide
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NEPTUN ART/SCIENCE LAB - 
DIGITAL 2020
DIGITAL KUNSTRESIDENS HØSTEN 2020

Neptun Art/Science Lab-digital 2020 er et 
tredelt kunstprosjekt, hvor tre kunstnere 
fra Storbritannia jobbet hjemmefra- som så 
mange andre for tiden. 

De befinner seg i London, Devon og Shef-
field. Skulptør Andrea Greenwood, 
kostymedesigner Mia Harris og Will Renel, 
som jobber med lyd og inkludering, har 
utviklet følgende konsept for sitt kunst-
prosjekt:

‘Scapes’ will consist of three unique art 
works developed by each artist and inspired 
by the extraordinary natural and cultural di-
versity in Melbu/Hadsel, Vesteraalen.  Each 
work will focus on differing types of scape 
including sea, sky and land.

‘Landscapes’ - Mia Harris
‘Landscape’ is a participatory textile and 
audio installation project. Taking inspiration 
from the beautiful changing landscape, the 
light, weather, sunset views, mountains, 
Sea, wind, sounds and northern lights. A 
textiles installation will be produced working 
collaboratively with community groups that 
reflect on their experiences of the landscape 
and life in Melbu. The work will reflect on 
notions of home and identity.

‘Seascapes’ Andrea Greenwood
‘Seascape’ will be an outdoor, sculptural, 
light installation consisting of small illumina-
ted forms suspended in a mass to create a 
large three-dimensional shape, with striking 
shadows and light patterns created on the 
floor beneath it. The work is inspired by 

the ebb and flow of seawater. The artist Kaare 
Espolin Johnson has been a major influence in 
the development of this artwork, incorporating 
elements of his scraping techniques within the 
work. ‘Seascape’ will be created in collabo-
ration with schools in the region. 

‘Skyscape’ - Will Renel
‘Skyscape’ is a participatory photography 
project that explores the changing visual 
landscape of Melbu and Hadsel. It starts with 
a simple and open invitation for students and 
members of the community to take a photo-
graph of the sky. This could be at any time of 
day, on any day of the year between november 
2020 and september 2021. The artwork will 
bring together perspectives from across the 
local community to tell an immersive visual 
story of the changing colours, light and 
landscapes.

Foto: Innsendt
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ET HAV AV MULIGHETER
- HVA SKAL VI LEVE AV ETTER OLJEN?

FOREDRAG VED HENNING RØED
MELBO HOVEDGÅRD
TIRSDAG 27. OKT. 2020

Hva skal vi leve av etter oljen? En del av 
svaret er at skal leve av det vi levde av 
i 1000 år før vi oppdaget oljen – nemlig 
fisk. Grunnen er enkel. Norge kontrol-
lerer sjøområder som er like store som 
fastlands Vest-Europa, med havområder 
som inneholder noen av verdens aller 
største fiskebestander. Vi har verdens 
nest lengste kyst og er nest størst på 
eksport av sjømat i verden. 

Nå eksporterer vi årlig sjømat for mer 
enn 100 milliarder kroner og våre fiskerier 
har skapt større verdier for landet vårt 
enn olje og gassutvinning. Forskere har 
spådd at norsk marin produksjon kan nå 
en verdi på 550 milliarder kroner i 2050. 
Er dette troverdig?

Henning Røed er marinbiolog og forfat-
ter. Han har jobbet i over 30 år med hav, 
fisk, fiskeoppdrett, klima og miljø. Han 
har blant annet arbeidet i Miljøvernde-
partementet, i WWF – Verdens naturfond 
og i Klima- og forurensningsdirektoratet. 
Han har skrevet mange naturvitenskape-
lige bøker for barn.

Sortland Museum initierte foredraget 
med Henning Røed, som var på Vester-
ålsturné i forbindelse med sin nye bok. 
Første stopp var Melbu. Vertskapet her 
var NAKV og Vesterålsmuseet.

Barneskoleeelever på Melbu: Ivrig deltakelse på 
Henning Røed sitt foredrag ”HAI”.
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Styret i NAKV hadde 
samling på Kulturfabrikken.

Statsviter Kjell Arne Røvik fra 
Universitetet i Tromsø ledet 
prosessen med innlegget 
«Akademiet - en merkelig 
organisasjon».  

Hvor plasseres NAKV i orga-
nisasjonenes Flora 
Lapponica? En sjelden 
blomst? Hva er unikt med vår 

organisasjon? Hvordan ses 
organisasjonen på utenfra? 
Hva er kjernen? Hvor går 
veien videre? 

Ane Høyem, enhetsleder ved 
Sortland Museum, gjestet 
styresamlingen og snakket 
om det fruktbare samarbeidet 
med akademiet. Høyem 
inviterte samtidig til nye 
samarbeidsprosjekter.

STYRESAMLING
KULTURFABRIKKEN, SORTLAND
FREDAG 31. OKT. 2020
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VALGVAKE 2020

KULTURFABRIKKEN SORTLAND
TIRSDAG 3. NOV. 2020

Første gjest Tim Challman, som studerte i Dela-
ware, er en kjent amerikaner i Vesterålen. Roar 
Wessel Olsen (H) ble intervjuet av Espen M. 
Petersson. Arne O. Holm og Grete Ellingsen 
snakket med Bård Ludvig Thorheim 
(H) via skjerm i Bodø. Seniorrådgiver 
Andreas Østhagen var med via skjerm, 
og snakket om hva USA-valget kan 
bety for Arktis. 

Vi fikk også en stemningsrapport fra 
Egil Vasstrand, assisterende forsvar-
sattaché i Washington. Digitalt intervju 
med Berit Enge (UD), som satt koronafast 
i Norge sammen med familien som egent-
lig bor i Washington. Ane Høyem intervjuet 
Kristina Johnsen fra Bø og Sunny Strader fra 
Los Angeles, som sammen utviklet en fotout-
stilling under koronapandemien. Vidar 
Eliassen (Vol.no) og Sverre Idar 
Laksaa (BLV) samtalte om 
amerikansk journalistikk.

Biblioteket bidro 
med en USA quiz 
som skapte god 
stemning mellom 
valgsendinger 
og programmet 
fra scenen. Arne 
O. Holm avslut-
tet kvelden med en 
selvskrevet blues for 
anledningen, sammen med 
bandet.

VALGVAKE 2020 var et 
samarbeid mellom Nordland 
Akademi, Kulturfabrikken, 
Sortland bibliotek, Sortland 
Museum og Vesterålen Online, 
som livestreamet arrange-
mentet v/Espen Mowinckel 
Pettersson.

Hele verden ville bli påvirket av resulta-
tet av det amerikanske valget og den 
3. november 2020 skulle spenningen 
utløses. Ville det bli fire nye år med Don-
ald Trump? Eller ville utfordrer Joe Biden 
greie å bikke den sittende presidenten fra 
makta?

Programledere for kvelden var den velre-
nommerte journalisten, redaktøren og 
forfatteren Arne O Holm, enhetsleder/
konservator ved Sortland Museum, Ane 
Høyem og styreleder i NAKV og tidligere 
ordfører i Sortland, Grete Ellingsen. 

Gjestelista bestod av USA-bosatte 
vesterålinger og nordlendinger med 

kunnskap om politikk og USA. Den musi-
kalske underholdningen stod Steinar Kjeld-
sen, Tim Challman og Arne Strømsnes for.
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I det tredje foredraget i NORD-serien 
høsten 2020, ga førsteamanuensis  
Jonas Stein publikum en innføring i 
noen helt markante endringer i det 
nordnorske politiske landskapet. 

Fjorårets valg markerte en tilbakekomst 
av den klassiske konfliktlinjen mellom 
sentrum og periferi i norsk politikk. Stod 
vi nå ovenfor en varig endring, eller ville 
vi ved neste valg vende tilbake til «nor-
malen»? Og kunne Senterpartiet ta over 
Arbeiderpartiets historiske rolle som 
landsdelens største parti? 

Jonas Stein arbeider ved UiT, Norges 
Arktiske Universitet, Institutt for sam-
funnsvitenskap. Stein har vært valg-
ekspert for NRK under det amerikanske 
presidentvalget 2020. Han tok for ikke 
lenge siden doktorgrad med temaet 
”En komparativ, kvantitativ studie av 
den sosiale og økonomiske utviklingen 
i Nordområdene fra 1945 til samtiden”. 
Jonas Steins forskningsinteresser ligger 
innen valgforskning, mediepolitikk og 
økonomisk politikk.

SENTRUM-PERIFERI
- EN TILBAKEKOMST AV DEN KLASSISKE
KONFLIKTLINJEN?
FOREDRAG VED JONAS STEIN, UIT
MELBO HOVEDGÅRD
TORSDAG 5. NOVEMBER 2020

Hva kan  Stein Rokkan lære oss 
om norsk politikk den dag i dag?

Nordland Akademi ønsket å 
sette fokus på Stein Rokkan 
dette året. Det skulle arrange-
res en hel foredragsserie om 
temaet under Sommer-
Melbu 2020, som ble avlyst 
på grunn av pandemien. 
Foredragsserien ble utsatt til 
sommeren 2021.

«Stein Rokkan fra 
Kabelvåg i Lofoten ble den 

fremste samfunnsforskeren i det 
forrige århundre. Stein Rokkan (1921-79) 

introduserte begrepene ”sentrum og perife-
ri” og ”motkulturer” for å forstå norsk historie 

og politisk utvikling, og formuleringen ”stemmer 
teller, men ressurser avgjør” i valg. Han var en 

gründer både i norsk og internasjonal samfunns-
forskning og ble en av verdens fremste i faget.»

Utdrag fra Arild Stubhaugs bok:
Stein Rokkan - fra periferi til sentrum

Foto:NTP arkiv/SCANPIX
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Podcasten Akademipodden er en 
digital foredragsserie. I desember 2020 
ble «Stein Rokkan - den territorielle 
dimensjonen» spilt inn. Det digitale 
foredraget om samfunnsforskeren 
Stein Rokkan ble holdt av statsviter 
og valgforsker Marcus Buck, 
førsteamanuensis ved Universitetet i 
Tromsø.  
 
Buck har hovedfag i sammenlignende 
politikk fra Universitetet i Bergen og ble i 
2006 dr.polit. ved UiT, hvor han har vært 
ansatt siden 1994. Han er mye brukt som 
valgkommentator av NRK og intervjues 
ofte om norsk politikk og spanske forhold 
av norske medier. De siste årene har 
han markert seg som Norges fremste 
ekspert på spansk politikk og situasjonen 
i Catalonia.  
 

I 2019 fikk Marcus Buck formidlings-
prisen ved UiT for sin innsats for å 
formidle kunnskap om demokrati og 
samfunnsutvikling til lokale, nasjonale 
og internasjonale media gjennom flere 
tiår. Han formidler sin kunnskap til 
studenter og allmennheten gjennom ulike 
kanaler, og stiller alltid opp. Også når 
NAKV spurte om han kunne bidra med 
et foredrag. Og i disse pandemitidene 
passet det bra med en podcast.  
 
Opptaket med Marcus Buck ble gjort 
ved Result studio i Tromsø 3. desember 
2020, av senioringeniør Per Frank 
Hansen ved Universitetsbiblioteket i 
Tromsø.

« Rokkans uten tvil viktigste bidrag var at han la til en uavhengig 
territoriell dimensjon til politikken. (...) Siden staten er definert ved et 
territorium, måtte forståelsen av politikken også ta hensyn til statens 
geografi. Gjennom begrepsparet ‘sentrum’ og ‘periferi’ fanget 
Rokkan opp at makten i samfunnet er ulikt fordelt også i geografisk 
og ikke bare i sosial forstand. (...) Hvor man bor og lever kan dermed 
ha like stor betydning for danningen av politiske interesser som for 
eksempel klassetilhørighet.» 
                                                                                 - Marcus Buck

AKADEMIPODDEN: STEIN ROKKAN - 
DEN TERRITORIELLE DIMENSJONEN

PODCAST VED MARCUS BUCK, UIT
DESEMBER 2020

Foto: Innsendt
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I 2020 er det 40 år siden Jörg-Wolf-
gang Jahn holdt det første seminaret 
for strykerne i Lofoten og Vesterålen 
Orkesterforening - LVO. I mars 1980 
spilte den tyske Bartholdy-kvartetten i 
Melbo hovedgård hvor Café-ensemblet 
med leder Lars Iversen var arrangør. Da 
Wolfgang fikk høre om at det fantes et 
symfoniorkes-
ter i regionen 
tilbød han seg 
å komme tilba-
ke å holde et 
seminar gratis, 
noe som skjed-
de allerede 
høsten 1980. 
Jahn-semina-
rene ble en fast 
institusjon de 
neste 20 årene.

Besøket ble også starten på filoso-
fiseminarene, eller Apel-seminarene 
(fra 1984), på Melbu. Den kjente tyske 
filosofen Karl-Otto Apel var nemlig gift 
med Wolfgangs søster Judith. Gjennom 
bl.a. erfaringene med disse musikk- og 
filosofiseminarene kom Lars Iversen og 
Wolfgang opp med ideen om å etablere 
Nordland Akademi for Kunst og Viten-
skap, som ble en realitet fra 1988.
 
Gjennom årene har Wolfgang også 
gjennomført en rekke internasjonale 

seminarer på Melbu i egen regi, og 
med verdenskjente navn som cellisten 
Anner Bylsma fra Nederland, klarinet-
tisten Michel Arrignon fra Frankrike, 
trekkspillerenen Hugo Noth og tyske 
Fauré-kvartetten. Ut over det har han 
også vært kunstnerisk leder for MiN-en-
semblet i Nordland (1990-1995) og 

ledet Barents Ung-
domsorkester med 
kurs og konserter 
(også på Melbu) i 
årene 1995 til 2003.

I 1984 laget Eva 
Charlotte Nilsen 
en dokumentar for 
NRK med tittel «La 
musikken svinge» 
som handlet om 
Jahn-seminarene 
og LVO. Nilsen får 

frem filosofien bak undervisningen til 
Wolfgang i NRK-dokumentaren: 
Hemmeligheten er å føle bevegelsene 
og rytmen sammen. Å starte på likt. Stol 
på deg selv, så stoler alle på hverandre 
og da først blir musikken levende.
- Du skal ikke tvinge frem toner fra 
instrumentet, tonene skal springe ut av 
naturlige kroppsbevegelser, av pulsen i 
hjerteslagene, av rytmen i åndedrettet, 
sier Wolfgang Jahn.

EN HYLLEST TIL ET NORDNORSK MUSIKKEVENTYR
JÖRG-WOLFGANG JAHN 40 ÅR PÅ MELBU

”
- Du skal ikke tvinge 
frem toner fra instru-
mentet, tonene skal 
springe ut av naturlige 
kroppsbevegelser, av 
pulsen i hjerteslagene, 
av rytmen i åndedrettet
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Et kammerorkester er som en superor-
ganisme og musikerne må lære å spille 
sammen uten dirigent. Det er pendelen 
inni hver enkelt av oss som dirigerer 
samspillet.

Sosialt fellesskap og trygghet på hver-
andre er nødvendig for å lykkes, noe man 
gjorde med Jahn-seminarene. Deltakerne 
spilte fotball på stranden og konsert på 
mange tenkelige og utenkelige steder. 
De profesjonelle kreftene som var med, 
bidro til at musikk i verdensklasse ble 
tatt ut av de store formelle konsertsale-
ne- noe som gjorde at at folk som ikke 

hadde hatt tilgang, fikk anledning til å bli 
kjent med denne musikken. Å lytte er en 
like viktig del av musikkopplevelsen som 
å spille.

Wolfgang har lagt ned et fantastisk 
arbeid, en enorm innsats og stor spil-
leglede gjennom 40 år. Hans innsats 
har hatt stor betydning for vår region. 
Wolfgang satte dype spor i både gamle 
og unge musikere, og ikke minst publi-
kum. Han spiller fortsatt en viktig rolle for 
Nordland Akademi.
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