
Europeisk 
kulturhovedstad 
– Bodø 2024 
Informasjon om søknad

Bystyret 13. september 2018 



Hva skal 
leveres?
Fase 1, pre-kvalifisering 

- svare på 38 spørsmål innenfor 6 kategorier:

1. Bidra til langsiktig strategi

2. Kulturelt og kunstnerisk innhold

3. Europeisk dimensjon

4. Utstrekning (mangfold)

5. Ledelse, organisering og økonomi

6. Leveranse kapasitet



• passer inn i Bodø sin samfunnsutvikling.

• å innta en aktiv rolle i utviklingen av nye områder 

som blir frigjort som følge av ny flyplass 

• Vi må snu fraflytting av innbyggere mellom 25        

og 45 år 

• styrke by- og regionutviklingen i Nordland                 

– en bærekraftig region i samspill med Europa

• Vi brenner for å vise Europa hva det faktisk betyr 

å leve i arktiske områder. 

• Vi brenner for å fortelle vår historie. 

• I 2025 vil Bodø og Nordland ha oppnådd et 

europeisk rykte som et sted hvor kultur er en 

viktig del av livet 

Q1

Hvorfor ønsker

din by å delta?



• Arbeidet er organisert med bred deltagelse 

fra Nord Universitet, Nordland 

fylkeskommune,  Bodø kommune og 

kulturlivet, ulike arbeidsgruppe

• Støtte fra byene i storbynettverket kultur                   

og byene  i landsdelen

• 9 regionsentre i Nordland og en rekke 

kulturinstitusjoner. Desentralisering en 

viktig drivkraft for utvikling av vårt kulturliv.

Involvering 



• Den økonomiske planleggingsrammen/ 

forutsetningene - en spleis, – stat, by/region 

og næringslivet/andre

• Økonomiske bidrag fra privat sektor, baseres 

på bidrag fra næringslivsaktører, verdier og 

tjenester, egenproduksjoner -

kulturinstitusjoner i fylket

• Utfordringer /risiko - ambisjonsnivå

Økonomi



«Pre-selection», 
konsept for søknaden

I denne fasen av søknadsarbeidet skal det presenteres en 

struktur for det kulturelle programmet. Vi har hatt som mål 

å formulere en besvarelse som holder alle dører åpne mtp

medvirkning fra kunst- og kulturlivet i søknadsrunde to, og 

samtidig presenterer naturen som en unik og viktig 

egenskap ved Bodø og Nordland. 



• Åpning lørdag 13. januar, den dagen Andenes – og dermed hele Nordland – får sola tilbake

• Vårjevndøgn 20. mars, når dagen er like lang over hele Europa

• Midnattssol-perioden, 22. mai - 21- juli (Andenes)

• Høstjevndøgn 22. september

• Vinterlystida, fra 29. november

Skisse på kulturhovedstadens kalender 

– årets «kapitler»:



The art of nature

Natur og friluft står sentralt i vår kultur. Vi er opptatt av og tror på verdien av frisk luft og fri natur. Kulturarrangementer legges 

gjerne utendørs, og vi gjennomfører nær sagt alltid, Weather or not.

Fish and ships

Kystkulturen er sentral ikke bare for Nordland, men for nasjonen Norge. Ordspillet Fish and ships spiller på sentrale elementer 

i vår historie og bakgrunnen for vår kultur, og representerer i søknadsteksten det historiske elementet i prosjektbeskrivelsene.

Transition

Europeisk Kulturhovedstad som konsept inneholder en sterk komponent av by-

og samfunnsutvikling. Transition representerer våre perspektiver på fremtiden –

overgangen fra nåtid til fremtid – både hva gjelder vår egen by og region, 

og forholdet til resten av Europa.

Pulse








