
Europeisk
Kulturhovedstad 2024 



Hva er
egentlig

Europeisk
kulturhoveds

tad? 
• Kulturutvikling  

• Samfunnsutvikling 

• Oss selv og Europa 



• Skrive den endelige søknaden 

• Involvere og begeistre 

• Finansiere 

Hvor står vi 
egentlig nå? 



• Konkurrerer mot Banja Luka og 

Mostar i Bosnia.  

• Søknaden leveres 23. august 2019 

klokka 16:00 

• Jurybesøk (2 stk) 8 timer uke 37

• Endelig beslutning faller 25. 

september 2019

Tidsramme



• Skaper en helt overordnet kunstnerisk 

ramme for prosjektet  

• Svarer ut konkrete spørsmål fra EU om 

alt fra finanser, til langsiktige effekter av 

prosjektet og publikumsutvikling. 

• Søknaden fra prekvalifiseringen skrives 

nå om: 

• Første søknad: 38 spørsmål på 60 

sider

• Andre søknad: 45 spørsmål på 100 

sider 

Søknaden



• Langsiktig effekt av å være Europeisk 

kulturhovedstad – og hvordan overvåke 

dette. 

• Kulturelt og kunstnerisk innhold

• Den Europeiske dimensjonen 

• Mangfold og «utstrekning» (outreach) 

• Økonomi og ledelse 

• … og noe beholder vi jo fra den første 

søknaden …  

Det vi skal svare
på i søknaden



• Har flere ulike arbeidsgrupper i 

sving. 

• Møter mange ulike aktører. 

• Har besøkt alle regioner, og en 

rekke regionråd.

• Regionale og nasjonale 

kulturinstitusjoner. 

• Skape nye samarbeid mellom 

kulturinstitusjonene i fylket og ut av 

fylket/landet.

Involvere



Profilere

• Kampanje i busskur i Bodø og 

Annonsering

• Kubene fra Bodø2016

• Helt nye bilder fra Nordland
• Marianne Bjørnmyr og Dan Mariner

• 2024Snakk

• Ny-klipt film 

• Bylab



• Jobber ut fra en finansiering på 300 
millioner

• 100 millioner kommune/fylke 
• 100 millioner stat 
• 100 millioner 

privat/institusjon/arbeidsinnsats 

• Vi ønsker ikke midler som tas fra 
eksisterende sponsorobjekter i Bodø 
og Nordland og gis til Bodø 2024. 

• Disse midlene skal fordeles over 5 år! 

Finansiere 



Takk!



Mye skjer i Bodø:  

• Kampflybasen flytter

• Ny by – Ny flyplass 

• Smart city

Vi vil utnytte marsjfarten byen har, 

og benytte kultur som drivkraft i 

moderne samfunnsutvikling. 

Bodø går nå i bresjen for å gjøre et 

stort kulturelt løft for byen, fylket og 

landsdelen – Bodø kan og har lyst, 

med god hjelp fra Nordland 

fylkeskommune og regionene i 

Nordland. 

Bodø har mulighet til å bidra
med et stort kulturløft



From a cold war target to 

a European cultural hub 

We are ARCTICulating an arctic 

perspective on today and 

tomorrow through borderless 

culture. 

With respect for our histories, 

the land and the sea  

aiming for new horizons.

Arcticulation
– Navnet på

selve
søknaden



• The Art of Nature

• Fish and ships

• Transition

Programmets
tre hovedtemaer



• Måne og tidevann

• Saltstraumen

• Lundefuglens faste komme

• Skreiens innsig 

• Midnattsol

• Mørketid

• Reinens vandring fra sommer- til 

vinterbeite

Hovedstadsårets begivenheter skal knyttes 

til naturens puls 

Naturens puls –
noe særegent for 
oss i nord


