




INTRO
Det har lenge vært et savn etter en arena 
hvor vi som jobber med kultur kan samles for 
å utveksle erfaringer og ideer. Det er mange 
dyktige kulturarbeidere i byen og omlandet 
som hver for seg sitter på svært mye god og 
ulik kompetanse, men i en travel hverdag er 
det vanskelig å få tid til å møtes.

Mange hadde nok håpet på at Stormen skulle 
bli en slik arena, noe den ikke har blitt. Og i 
etterkant av et jubileumsår hvor det skjedde 
svært mye på ulike kulturfronter, ser vi hvor 
viktig det er at vi samarbeider på tvers og 
utnytter kompetansen som er i byen.

Derfor lanserer vi nå idéen om Kulturbanken.

- Alice Sivertsen
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HVA ER
KULTURBANKEN?
Kulturbanken skal være en arbeidsplass for 
kulturprodusenter, kulturinstitusjoner og andre 
som ønsker å jobbe i kreative omgivelser, 
samtidig som det er et pusterom og en 
hyggelig kafé for folk som bare ønsker noe å 
spise eller drikke.

Et sted hvor inkludering på tvers av kulturelle 
uttrykk og alder er i hovedfokus, hvor nye og 
spennende samarbeid kan oppstå. En kulturell 
møteplass og en arena for kunstnerisk 
utvikling i Bodøregionen.
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PÅ VEI MOT EUROPEISK 
KULTURHOVEDSTAD 
2024
Kulturbanken vil være unikt i Bodø med 
kombinasjonen av profesjonalitet og mangfold. 
Midt i byen kan ulike kulturuttrykk møtes på 
tvers av sjangre, og det vil være et naturlig 
samlingspunkt for alle kulturarbeidere i Bodø.

Kulturbanken vil bli en viktig arena for hele 
landsdelen og bygge opp under Bodøs 
ambisjon om å bli Europas kulturhovedstad i 
2024.
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HVA SKAL
KULTURBANKEN
INNEHOLDE?

Kulturbanken vil inneholde en kafé som vil 
ligge i hjerte av bygget. Vi ønsker at dette 
skal bli en uformell møteplass mellom ulike 
kulturaktører i alle aldre.

Kontorplasser - alt fra enkeltkontorer til åpne 
kontorlandskap, alt etter hvordan folk liker å 
jobbe. Det skal også være prosjektkontorer for 
de som kunne tenke seg å jobbe i huset for en 
kortere periode.

Møterom - små og store møteplasser som 
også kan brukes av andre enn de faste 
leietakerne.



Scene - her kan det være små huskonserter 
og pre-produksjonslokale for scenekunst og 
musikk. Egen inngang fra Dronningens gate.

Medierom i kjelleren, for filmvisning, spill osv.
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HVORFOR TRENGER 
VI EN KULTURBANK I 
BODØ?
Tilbakemeldinger fra kulturbodø er at det 
er et stort gap mellom grasrota og de 
profesjonelle aktørene, og for å tette det gapet 
må vi jobbe tettere på hverandre, noe en slik 
samlokalisering vil hjelpe oss med.

Mulige måter for organisering:

1. Tvibit-modellen - Kommunalt eid
2. Sentralen-modellen - Eid av stiftelse 
(Sparebankstiftelsen DNB)
3. Mesh-modellen - Privat eid

KB skal ikke være i konkurranse med andre 
kulturinstitusjoner som Stormen, Mediegården 
eller Den gamle svømmehallen, men være 
et supplerende element og bindeledd i 
kulturbodø. 



MULIGE
LEIETAKERE
• Den Kulturelle Skolesekken
• Scene 8 (NFK)
• Deadline Media
• Poprommet
• Nordland Musikkfestuke
• Filmfond Nord
• Adm kulturskola (mens de venter på at nye 

Aspåsen blir pusset opp)
• Se Kunst i Nordnorge
• Nordnorsk Jazzsenter
• Pott og Panne / Antihype
• Adm. Europeisk Kulturhovedstad
• Bodø Jazz Open
• Gimle (kafe og sosialbiten)
• Bodø Biennale
• Oppturfestivalen
• Utekontakten
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Alice Sivertsen
+47 975 72 694
Alice.Sivertsen@bodo.kommune.no


