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Formål
Paaskiviikko bygger primært på
formålene i selskapsavtalen for
kvenkultursenteret, som sier at
senteret skal
•

•

•

•

•

bidra til at flere kvener i
Troms, og spesielt
Nord-Troms, behersker
det kvenske språket
arbeide for at kvenske
rettigheter i henhold til
internasjonale
konvensjoner
overholdes
synliggjøre kvensk språk
og kultur i offentlig
sammenheng
bidra til at den kvenske
befolkningen kjenner
sin historie og sine
røtter
arbeide for at det
skapet nisjeprodukter
innen reiseliv og annet
næringsliv med
grunnlag i kvensk kultur
og historie i
kommunene i NordTroms

Innledning
Paaskiviikko 2017 ble arrangert i perioden 6.-11. juni. Dette
året markerte festivalen 10-årsjubileum, ettersom festivalen
ble avholdt for første gang i 2007. De tre første årene pågikk
festivalen i Nordreisa kommune, men fra og med 2010 har
det vært en regional kulturuke i Nord-Troms, med
arrangementer i alle de seks eierkommunene til Halti
kvenkultursenter. Årets festival var den 11. i rekken uten
opphold, og ble arrangert regionalt for 8. gang.
Gjennom blant annet konserter, foredrag, forestillinger,
utstillinger, kurs og diverse annet skal festivalen bidra til at
kvenkultursenteret tilnærmer seg sine formål, og
forhåpentligvis bidra til ringvirkninger i samfunnet både på
kort og lang sikt, både eksplisitt og implisitt.
Det å lage en kvensk kulturuke krever at noen, i dette tilfellet
Halti kvenkultursenter IKS, har ansvar for å planlegge,
organisere og koordinere det som skal skje, men
kvenkultursenteret ville aldri kunne gjennomføre festivaluka
uten gode samarbeidspartnere og støttespillere ute i
regionen. Vi er helt avhengige av at andre aktører, kvenske
lag- og foreninger, kvenske institusjoner, kommuner,
næringsliv og ildsjeler bidrar, og selvsagt av den økonomiske
støtten, som de siste årene primært har kommet fra
Kulturrådet og Troms fylkeskommune.
I tillegg til selve festivaluka har Halti kvenkultursenter fra og
med 2013 arrangert en årlig «Paaskiturné» i forkant av og i
tilknytning til Paaskiviikko. Dette gjennomføres i tett
samarbeid med folkebibliotekene og Bibliotek- og
kulturbussen i Nord-Troms. Turnéen er et kvensk språk- og
kulturtilbud rettet mot 5. trinn i hele regionen, og skal blant
annet sikre både at vi når ut til barn og unge og til alle
kommuner. De siste årene er det språkarbeider ved
kvenkultursenteret, Tove Reibo, og folkemusikeren Erling
Fredriksson fra tornedalsbandet JORD, som har stått for det
faglige og kunstneriske innholdet.
Barn og unge er en viktig målgruppe for Paaskiviikko. I 2017
var om lag en tredjedel av alle besøkende barn og unge.
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Gjennomføring
Tirsdag 6. juni - Kvænangen
Årets festival startet på dagtid på Halti i Nordreisa kommune, der Halti kvenkultursenter og NordTroms Museum tok imot 22 elever fra Burfjord skole i Kvænangen kommune. Gjennom Torghatten
Busser organiserte vi busskyss for elevene over fjellet til nabokommunen Nordreisa. På Halti ble
elevene delt inn i to grupper, der den ene fulgte kvenkultursenteret og den andre museet, før man
rullerte. Elevene fikk gjennom to ulike formidlingsopplegg bli bedre kjent med kvenene, kvensk språk,
kultur og historie, i tilleggt til å oppleve den flerspråklige basisutstillinga «Møter-EncountersDeaivvadit-Kohtaamissii»1.
På kvelden var det duket for åpning av festivaluka med kulturkveld på Kvænangsbotn Grendehus i
Kvænangen kommune, med om lag 80 besøkende. Ordfører Eirik Losnegaard Mevik stod for
åpningen, lokalhistoriker Jan Isaksen holdt foredrag om «ukjent» kvensk bosettingsmønster i
Kvænangen, det lokale sangkoret Simalango holdt et kulturelt innslag, før kvelden ble avsluttet med
konserten «Ventetid» der Øystein Fredriksen fra Nordreisa, sammen med den svenske
riksspillemannen Daniel Wikslund og musiker Mats Dimming, presenterte Liv Saltnes’ diktsamling
«Titingtanker» i musikalsk form, kombinert med noen egne låter.

Kulturkveld på Kvænangsbotn Grendehus med tale, foredrag, kulturelt innslag og konsert.
Foto: Pål Vegard Eriksen/Halti kvenkultursenter

1

Om Møter-Encounters-Deaivvadit-Kohtaamissii: http://www.ntrm.no/Utstillinger/Faste-utstillinger/Moeter-Encounters-DeaivvaditKohtaamissii
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Onsdag 7. juni – Lyngen/Kvænangen/Kåfjord/Skjervøy/Nordreisa
På Lenangen barne- og ungdomsskole i Lyngen kommune holdt Daniel Wikslund og Mats Dimming
skolekonsert for om lag 40 elever og lærere. NRK var til stede, noe som resulterte i en flott
nettreportasje på NRK Troms og radioreportasje for Finsksendingen (Se «redaksjonelle saker»).
I Kvænangen holdt Nord-Troms Museum åpning av utstillingen «Lyngshestfortellinger» på
Flerbrukshuset i Burfjord, i samarbeid med Lyngshestlandet2. Ordfører Eirik Losnegaard Mevik stod
også her for den offisielle åpningen, det var musikk ved Øystein Fredriksen og museumsformidler
Kristin Mellem, og Lyngshestlandet ved Birgit D. Nielsen og Geirmund Vik holdt foredrag.
Den 6. mai 2017 var det åpning av en minneutstilling om Idar Kristiansen på Senter for nordlige folk i
Manndalen, Kåfjord kommune. Utstillingen er et samarbeid mellom Senter for nordlige folk, Troms
fylkesbibliotek, Nord-Troms Museum og Halti kvenkultursenter. I den anledning ønsket vi å bruke
Paaskiviikko til å sette ytterligere fokus på Kristiansen, som i sitt forfatterskap bidro sterkt til å sette
kvenene på kartet, og dette skulle derfor prege årets Paaskiviikko-program i Kåfjord. Denne
onsdagen holdt kvenkultursenteret, i samarbeid med Kåfjord kommune, kransenedleggelse ved
Kristiansens gravsted i Olderdalen med om lag 30 personer tilstede. Senere samme dag holdt
Kristiansen-kjenner John Gustavsen foredrag på Kåfjord bibliotek for om lag 20 personer, etterfulgt
av filmvisning av filmen «Havlandet» fra 1985, som var basert på Kristiansens romaner Svanevinger i
nord og Den salte åkeren fra henholdsvis 1978 og 1979.

Til sammen fant om lag 50 personer veien til kransenedleggelse og bibliotekforedrag i Kåfjord.
Begge foto: Pål Vegard Eriksen/Halti kvenkultursenter

Den samme kvelden holdt forfatteren Kjell-G. Kjær foredraget «Kvener og Ishavet 1859-1909» på
Skjervøy folkebibliotek. Foredraget tok utgangspunkt i boken «Ishavsfarerne 1859-1909», som Kjær
ga ut i 2016, etter å ha arbeidet med boken i 12 år. Til Ruijan Kaiku skal Kjær ha uttalt at «Jeg ble
forferdet da jeg oppdaga at 74 prosent av ishavsskipperne i Hammerfest, og over femti prosent av
ishavsskipperne i Tromsø var første generasjons innvandrere fra Finland».

2

Lyngshestlandets turnéplan for «Lyngshestfortellinger»: http://www.lyngshestlandet.no/lh/component/k2/item/162-turneplanlyngshestfortellinger
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I Nordreisa var det duket for den første av i alt tre kvelder med forestillingen «Tjära människa» og
konsert med Tornedalsgruppa WAO. Turneen, som var et samarbeid med Folkemusikk Nord, dro
siden videre til henholdsvis Kåfjord og Skjervøy.

Torsdag 8. juni – Nordreisa/Kåfjord
Halti kvenkultursenter, ITU Kvensk Teater Trupp mfl. har gått sammen om prosjektet Kyläpeli
(landsbyspel), som skal pågå i Nordreisa i september 2017. Denne torsdagen var det billettslipp på
Halti i Nordreisa. Her presenterte prosjektleder Inger Birkelund fra ihana! AS tankene og ideene bak
spelet, før den nevnte trioen Øystein Fredriksen, Daniel Wikslund og Mats Dimming, som er tiltenkt
ulike roller i spelet, spilte en utendørs minikonsert for de om lag 30 fremmøtte.
På kvelden var det duket for forestillingen «Tjära människa» og konsert med gruppa WAO på
Olderdalen kultursenter i Kåfjord kommune. Arrangementet var et samarbeid mellom Halti
kvenkultursenter og Kåfjord kvenforening/Kaivuonon kveeniseura. JC Lyd & Lys stod for det lyd- og
lystekniske, mens Olderdalen Husflidslag var tilstede med kafésalg. Konferansier for kvelden var unge
Veronje Simonsen.

T.v. Billettslipp til Kyläpeli – Landsbyspel utenfor Halti i Nordreisa, og t.h. ser vi Arto Järvelä fra gruppa WAO spille på det
tradisjonelle instrumentet kantele på Olderdalen kultursenter i Kåfjord. Begge foto: Pål Vegard Eriksen/Halti
kvenkultursenter

Fredag 9. juni – Lyngen/Nordreisa/Skjervøy/Storfjord
For andre gang denne uka fikk kvenkultursenteret og museet skolebesøk utenfra. Denne gangen
busset vi elever fra Lyngsdalen oppvekstsenter og Eidebakken skole i Lyngen kommune til Halti i
Nordreisa, der vi kjørte samme fellesopplegg med elevene som på mandagen (se ovenfor), men
denne gangen delte vi inn i tre grupper.
Kammerkoret Vokal Nord gjorde en tredagers turné under Paaskiviikko, sammen med de svenske
musikerne Daniel Wikslund, Mats Dimming og Fredrik Hangasjärvi, samt kulturformidler Inger
Birkelund fra Nordreisa. Dette var første gang koret gjorde en hel konsert på kvensk. Turneen startet
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kl. 13:00 med skolekonsert på Halti kulturscene i Nordreisa for om lag 140 skoleelever, før det kl.
19:00 var det duket for en åpen konsert.
Samtidig skulle «Tjära människa» og WAO avslutte sin turné på Bøteriet (Hotell Maritim) på Skjervøy.
Dessverre var det ingen publikummere som møtte opp, og man valgte følgelig å avblåse konserten. Vi
ser nok en gang at Skjervøy-publikummet er ei utfordring for Paaskiviikko, noe vi må ta til
etterretning for årene som kommer.
I 2007 ble Paaskiviikko3 arrangert for første gang, og samtidig var det åpning av Elveparken på
Storslett. Elveparken består av sauna, båthus, bålplass og friluftsområde. Badstutradisjonen har som
kjent stått sterkt i Nordreisa og i kvenske områder for øvrig. Ettersom det var 10 årsjubileum også for
Elveparken var det naturlig å markere dette under årets Paaskiviikko, og i samarbeid med Halti
nasjonalparksenter arrangerte vi en hyggelig kveld med grillmat, badstu og bading i Reisaelva.
Samtidig ble det arrangert en VIP-kveld for artister og samarbeidspartnere med mat og sang i
lavvuene ved Kronebutikken i Sørkjosen.
I Skibotn i Storfjord kommune arrangerte Broen Pub og Storfjord språksenter «Kvænquiz», i tillegg til
å teste ut konseptet «Åpen scene». Her fikk man blant annet munnspillmusikk ved Väinö Nilsen fra
Tana, som angivelig har en seier i et finsk mesterskap i munnspilling på sin CV.

Vokal Nord sammen med Fredrik Hangasjärvi, Daniel
Wikslund, Mats Dimming og Inger Birkelund på Halti
kulturscene. Foto: Pål Vegard Eriksen/Halti kvenkultursenter

Badstukveld i Elveparken på Storslett. Pål Vegard Eriksen,
Rune Benonisen, Dag Funderud og Odd Rudberg. Foto: Bente
Imerslund/finsk.no

Lørdag 10. juni – Storfjord/Nordreisa
Denne dagen startet med kvensk/finsk musikktreff på Hottigården i Skibotn i Storfjord kommune, i
regi av Skibotn kven- og finneforening og Kvenlandsforbundet. Dette var 2. år på rad man ønsket å
samle musikkinteresserte på den tradisjonelle kvengården, i et forsøk på å ivareta den eldre kvenske
musikktradisjonen på Nordkalotten.

3

I 2007 het festivalen Baaskifestivalen.
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I Skibotn holdt også Nord-Troms Museum v/Hans Erik Olsen åpen smie og formidling av
smieteknikker. Språkrådet og Kvensk språkting arrangerte språkkafé på Kafé Ruija, før dagen ble
avsluttet med brask og bram når Vokal Nord holdt konsert på samme sted.
Formålet med ovennevnt språkkafé var å samle inn kvenske ord til et undervisningsmateriale som
heter Lexin Bildetema. Lexin-ordbøkene er laget spesielt med tanke på elever i grunnopplæringen.
Bildetemaordbøkene er interaktive bildeordbøker med lyd. De rundt 1900 oppslagsordene er fordelt
på 31 ulike temaer. I dag finnes Lexin Bildetema for Sverige, Norge og Danmark i 36 ulike språkvalg,
deriblant finsk, meänkieli og romanes. Utdanningsdirektoratet ønsker nå å lage en kvensk versjon, og
kvenske språkbrukere er således viktige bidragsytere til innholdet.
På Halti inviterte kvenkultursenteret til en åpen markering av Paaskiviikko, der vi gikk gjennom ulike
punkter fra festivalhistorien, så på besøkstall og hvordan festivalen hadde utviklet seg, og hadde
åpen dialog med publikum om veien videre.
På kvelden valgte kvenkultursenteret å fokusere på jubileumsmiddag for inviterte og påmeldte
denne lørdagen, ettersom man allerede hadde hatt konsert med Vokal Nord og forestilling/konsert
med WAO på Halti kulturscene. Til middagen var økonomiske støttespillere som Kulturrådet og
Troms fylkeskommune, ordførere i eierkommunene, kvenske lag- og foreninger og andre nære
samarbeidspartnere og viktige personer i festivalhistorien invitert, i tillegg hadde vi åpen invitasjon
for andre som ville delta for egen regning. Fylkesråd for kultur i Troms, Willy Ørnebakk, og
regionrådsordfører Øyvind Evanger holdt taler og ga henholdsvis 10- og 5 000 kr i gave til festivalen.
Det var musikalsk innslag v/Susanne Rantatalo og Jan Johansson, kjent fra tornedalsgruppa JORD.
Etter jubileumsmiddagen var det duket for kvensk musikk på Minibar1 i Nordreisa. Nevnte Jan
Johansson viste fram trekkspillets allsidighet. Publikum ble fornøyeliggjort av tradisjonelle låter fra de
kvenske områdene, så vel som kjente allsangslagere og moderne hits.

T.v. Regionrådsordfører Øyvind Evanger holdt tale under jubileumsmiddagen på Bios Café. T.h. Jan Johansson og Susanne
Rantatalo spilte opp til dans på Minibar1. Begge foto: Pål Vegard Eriksen/Halti kvenkultursenter
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Søndag 11. juni – Storfjord/Nordreisa/Tromsø
Siste dag av Paaskiviikko 2017 bød på avslutning av musikktreffet på Hottigården i Skibotn. Til
sammen skal om lag 70 personer ha vært innom dette året.
På Bergmo Bedehus i Reisadalen holdt Nordreisa sokn sin årlige kvensk-norske gudstjeneste for fulle
hus med om lag 80 besøkende. Denne gangen var det til og med barnedåp i det historiske bygget, der
lille Ian Hogseth Sandmo ble døpt4. Han er tippoldebarnet til Peder Moilanen Bergmo, som i sin tid
bygget Bergmo Bedehus. Peder Bergmo har i sin tid blitt tildelt den anerkjente finske Kalevalaprisen,
blant annet for sine mange opplysninger om kvensk språk og kultur til forskningens nytte5.
Etter nevnt gudstjeneste var det kulturdag for hele familien på Tørfoss kvengård noen kilometer
lengre ned i Reisadalen. Her var det blant annet salg av rømmegrøt, spekemat, kaffe og saft ved
Nordreisa Husflidslag, mens kvenkultursenteret og KultNett arrangerte laftekonkurranse. Det var
utendørsmusikk og allsang ved Susanne Rantatalo, Jan Johansson og museumsformidler Kristin
Mellem, i tillegg fikk publikum se utstilt håndverk og demonstrasjon av ulike håndverksteknikker,
Lyngshestlandet presenterte lyngshesten og det var steinovnsbaking og åpen røykbadstu. Gården er
en del av Nord-Troms Museums mange anlegg i regionen og arrangementet var et samarbeid mellom
kvenkultursenteret, museet, Nordreisa Husflidslag, Lyngshestlandet og KultNett.
Festivaluka ble avsluttet med Vokal Nord-konsert i Tromsø. Dette var aller første gang vi hadde et
Paaskiviikko-arrangement utenfor de seks kommunene i Nord-Troms, noe som var lagt inn som et
ledd i markeringen av festivalens 10-årsjubileum. For kvenkultursenteret var det interessant å se om
dette hadde noe for seg i en stor by som Tromsø.

Kulturdag på Tørfoss. Her ble det blant annet arrangert lagbasert laftekonkurranse, og de besøkende fikk servert ulike
varianter av steinovnsbakt brød v/Nord-Troms Museum. Foto: Pål Vegard Eriksen/Halti kvenkultursenter

4

«Barnedåp i det tradisjonsrike Bergmo bedehus»: http://finsk.no/index.php/no/norge/nord-troms/nordreisa#pederbergmobarnedaap

5

«- Vi måtte jo begynne å lære oss norsk»: http://www.kvenkultursenter.no/index.php?id=5969815&showtipform=1&cat=154173
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Andre tilbud eller arrangementer
I år ble det avholdt et tredagers ettermiddagskurs i kvensk fra 7.-9. juni i Nordreisa. Kursleder var
Anna-Kaisa Räisänen fra Kainun institutti – Kvensk institutt. Kurset var gratis, og alle deltakerne som
ønsket det, fikk gratisbilletter til forestilling/konsert med WAO og konsert med Vokal Nord.
I samarbeid med Manndalen Jeger- og Fiskeforening i Kåfjord kommune, hadde Paaskiviikko tilbud
om kurs i fluebinding og fluekasting for barn og unge over 10 år. Dessverre ble det ikke nok påmeldte
til å avholde kurset denne gang.
I år som i fjor hadde vi utstillingen «Møter» inne i programmet, ettersom det er ei flerspråklig
utstilling, og der historien også er relevant for kvenene i Nord-Troms. Halti kvenkultursenter var i sin
tid med i utstillingsgruppa som arbeidet fram utstillinga, sammen med blant andre Halti
nasjonalparksenter. Vi hadde også den nevnte utstillingen om Idar Kristiansen inne i årets program i
Kåfjord, i tillegg til miniutstillingen «Religiøs litteratur på finsk - Fra samlinga til Nord-Troms
Museum» som stod på Kafé Ruija i Storfjord hele festivaluka. Besøkstallene på sistnevnte er ikke tatt
med i vår oversikt, da det av praktiske årsaker ville være vanskelig å telle.
Vi maktet dessverre ikke å få på plass slektsforskerkurs dette året, men har vært i dialog med Slekt og
Data-Nord, som vi tidligere har samarbeidet med, der begge er enige om at man ønsker å få på plass
en avtale slik at et todagers kurs kan gjennomføres i en eller flere kommuner under Paaskiviikko i
årene som kommer.

9
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Besøkende
I 2014 hadde festivalen 1339 besøkende, hvorpå 2015 og 2016 bød på gledelige økninger med
henholdsvis 1545- og 1842 besøkende (se oversikt fra 2010-2016 nedenfor). På bakgrunn av denne
utviklingen, var det naturlige målet vårt for 2017 å klare bragden fra 2012, og således oppnå over
2000 besøkende. Men dessverre, istedenfor en ny opptur opplevde vi en nedtur i jubileumsåret. Våre
tall viser at 1407 personer tok del i årets festival. Dette er omtrent på samme nivå som i 2010 og
2015, men likevel er dette det nest laveste besøkstallet siden festivalen gikk over i sin nåværende,
desentraliserte struktur i 2010. Kun Paaskiviikko 2014 hadde et lavere besøkstall.
I 2015 og 2016 hadde vi gleden av å oppleve forestillingen «Loistava» og «Loistava 2.0», satt opp av
Nordreisa kulturskole, ITU kvensk barneteater/FØNN fra Reisa og Erling Fredriksson. Dette var en
lokal produksjon med mange barn involvert, og ble satt opp både som skoleforestilling og åpen
forestilling. Besøkstall på forestillingene anslås til om lag 250 personer per år. I 2016 kunne vi
dessuten glede oss over urpremiere på forestillingen «Rallar og bus», også denne en lokal produksjon
- med mange involverte.
Vi erfarer nok at lokale produksjoner som er relevant for Paaskiviikko ikke vokser på trær, samtidig
som vi ser at disse tiltrekker seg mange besøkende. I 2017 hadde vi ikke anledning å tilby lokale
produksjoner, og det kan være én faktor som gjorde at besøkstallet gikk ned. En annen faktor, tror vi,
er været. Først når Paaskiviikko startet, kom sommeren til Nord-Troms, og den hadde virkelig latt
vente på seg dette året. Utålmodige nord-tromsinger benyttet nok anledningen til å ta unna forsinket
hagearbeid, potetsetting og våronn når sjansen endelig bød seg.
Her er oversikten over besøkende i 2017:
Dato
15. mai
15. mai
16. mai
18. mai
19. mai
22. mai
23. mai
23. mai
06.-09. juni
06.-09. juni
06. juni
06. juni
07. juni
07. juni
07. juni

Arr.
Paaskiturné
Paaskiturné
Paaskiturné
Paaskiturné
Paaskiturné
Paaskiturné
Paaskiturné
Paaskiturné
Utstillinger
Minneutstilling Idar Kristiansen
«Møter»
Program
Skolebesøk på Halti
Kulturkveld
Skolekonsert
Kransenedleggelse
Foredrag med John Gustavsen

Kommune
Kvænangen
Nordreisa
Kåfjord
Lyngen
Nordreisa
Skjervøy
Storfjord
Lyngen

Antall
12
17
32
32
58
50
28
13

Kåfjord
Nordreisa

44
6

Kvænangen
Kvænangen
Lyngen
Kåfjord
Kåfjord

22
80
42
30
21
10
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07. juni
07. juni
07. juni
07. juni
08. juni
08. juni
09. juni
09. juni
09. juni
09. juni
09. juni
09. juni
09. juni
10. juni
10. juni
10. juni
10. juni
10. juni
10. juni
10. juni
11. juni
11. juni
11. juni
SUM

Foredrag med Kjell-G. Kjær
Utstillingsåpning Lyngshestfortellinger
Kurs i kvensk
Teater/konsert WAO
Billettslipp Kyläpeli
Teater/konsert WAO
Skolebesøk på Halti
Skolekonsert med Vokal Nord
Konsert med Vokal Nord
Saunakveld i Elveparken
VIP-arrangement
Teater/konsert WAO
Pubkveld Broen Pub
Kvensk-finsk musikktreff
Åpen smie
Kvensk språkkafé
Konsert med Vokal Nord
Paaskiviikko 10 år
Jubileumsmiddag
Pubkveld Minibar1
Kvensk-norsk gudstjeneste
Kulturdag Tørfoss kvengård
Konsert med Vokal Nord

Skjervøy
Kvænangen
Nordreisa
Nordreisa
Nordreisa
Kåfjord
Lyngen
Nordreisa
Nordreisa
Nordreisa
Nordreisa
Skjervøy
Storfjord
Storfjord
Storfjord
Storfjord
Storfjord
Nordreisa
Nordreisa
Nordreisa
Nordreisa
Nordreisa
Tromsø

10
12
12
37
28
56
42
140
83
9
25
0
20
70
5
6
50
15
30
50
80
100
40
1 407

Her er oversikt over besøkstallene fra 2010-2016:
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Barn og unge
Den kvenske avisa Ruijan Kaiku har i en artikkel av 28. juni sagt at «Vi møtte ikke mange så veldig
mange barn og unge på Paaskiviikko 2017» og at «Her har festivalledelsen en jobb å gjøre», men ut
fra de faktiske besøkstallene kan vi anslå at minst 466 av våre besøkende var barn og unge, det vil si
over 1/3 av det totale besøkstallet. Daglig leder på Halti kvenkultursenter, Pål Vegard Eriksen, skrev
et leserinnlegg om dette som kom på trykk i Ruijan Kaiku den 6. november:

Markedsføring
Betalt markedsføring
Halti kvenkultursenter har de siste årene hatt økt fokus på nye måter å markedsføre Paaskiviikko på,
og har i 2015, 2016 og 2017 annonsert festivalen i lokalavisa Framtid i Nord, med annonsering både i
papirutgaven og på nettavisa. Vi har samarbeidet tett med Robert Bjørklund fra iNord, som har gitt
oss god oppfølging og rådgivning hele veien. Vi tror at det å ha annonser i lokalavisa også kan bidra til
et økt antall redaksjonelle saker enn vi ellers ville hatt (Se «Redaksjonelle saker» nedenfor), i tillegg
mener vi det er en naturlig å velge lokalavisa for å nå ut til nettopp lokalebefolkningen i Nord-Troms.
Avisa har i følge en oversikt vi har fått tilgang til over 12 000 lesere på papir/nett/mobil.
Oversikt over innkjøpt annonsering:
▪
▪
▪
▪

2 helsider program (papir)
1 helside ekstra (papir)
1 native annonse (papir/nett)
Løpende annonse (mobil/tablet)
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Native annonsering er relativt nytt for oss. I praksis kjøper vi en artikkel som ser ut som en vanlig
nyhetssak, men der vi styrer mye av innholdet selv, i tett samarbeid med annonseavdelingen. Om lag
650 lesere skal i følge statistikken ha trykket seg inn og sett denne annonsen6:

Statistikk for vår native annonsering i Framtid i Nord.

På framtidinord.no skal den løpende nettannonsen for tablet og mobil, i følge statistikken, ha vært
synlig over 50 000 ganger. Til sammenligning er imidlertid klikk-resultatene relativt lave, så her er det
absolutt et forbedringspotensiale i forhold til å gjøre annonsen mer «salgbar», for eksempel gjennom
et mer attraktivt utseende og forlokkende innhold.
Til arrangementene på Halti kulturscene i Nordreisa, det vil si konserten med Vokal Nord, samt
konserten og forestillingen med WAO, ble billettsalget gjort via Halti kulturscene (Nordreisa
kommune) sine løsninger med e-billett. Som en del av «pakken» benyttet vi deres egen tekniker, Jørn
Holm, i tillegg til å få markedsføring gjennom Halti kulturscenes digitale skjermer og kanaler på nett.
I forkant av festivalen laget vi plakater tilpasset den enkelte kommune og hengte disse opp, i tillegg
laget vi unike plakater til utvalgte arrangementer. I år stod bedriften BREKMOE for produksjon og
grafisk design. Vi har nok erfart at plakatene bør henges opp tidligere enn vi har pleid å få til, men
dette avhenger selvsagt av at alt av innhold er 100 % på plass.

Redaksjonelle saker
Paaskiviikko har, i tillegg til nevnt avisannonsering, også fått redaksjonell plass i ulike medier. Det
dreier seg særlig om lokalavisa Framtid i Nord og den kvenske avisa Ruijan Kaiku, men også NRK har
funnet plass til festivalen gjennom NRK Troms, NRK Sápmi og Finsksendinga på NRK P2, med
nettreportasje og/eller radiointervjuer om Paaskiviikko. I etterkant av festivalen fant Ruijan Kaikus
papirutgave (Nr 6-2017) plass til hele syv sider med festivalstoff, i tillegg til at lederen på side 2
omhandlet festivalen.

6

Native annonse i Framtid i Nord: http://www.framtidinord.no/annonsorinnhold/2017/05/29/Feirer-kvenkulturen-en-hel-uke14794099.ece
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Oversikt over redaksjonelle saker på nett både før, under (markert i gult) og etter festivaluka:
23.3

Framtid i Nord

5.5

Framtid i Nord

27.5

Framtid i Nord

29.5

Framtid i Nord

1.6

Ruijan Kaiku

1.6

Ruijan Kaiku

6.6

Framtid i Nord

6.6

NRK Troms

6.6

NRK Sápmi

8.6

Framtid i Nord

8.6

NRK Troms

10.6

Framtid i Nord

21.6

NRK P2

28.6

Ruijan Kaiku

30.6

Ruijan Kaiku

2.7

Ruijan Kaiku

4.7

Ruijan Kaiku

Festivalstøtte fra fylkesrådet
http://www.framtidinord.no/kultur/2017/03/23/Festivalst%C3%B8tte-frafylkesr%C3%A5det-14491020.ece
Paaskiviikko fylles med musikk og forestillinger
http://www.framtidinord.no/pluss/2017/05/05/Paaskiviikko-fylles-medmusikk-og-forestillinger-14687421.ece
Han vil fortelle deg om ishavsfarerne
http://www.framtidinord.no/pluss/2017/05/27/Han-vil-fortelle-deg-omishavsfarerne-14783359.ece
Feirer kvenkulturen en hel uke
(Annonsørinnhold)
http://www.framtidinord.no/annonsorinnhold/2017/05/29/Feirerkvenkulturen-en-hel-uke-14794099.ece
Paaskiviikko jubilerer
http://ruijan-kaiku.no/paaskiviikko-jubilerer/
På jakt etter kvenske ord og stedsnavn
http://ruijan-kaiku.no/pa-jakt-etter-kvenske-ord-og-stedsnavn/
Strålende start for Paaskiviikko
http://www.framtidinord.no/pluss/2017/06/07/Str%C3%A5lende-start-forPaaskiviikko-14837351.ece
Ti år med kvenske kulturdager (radio)
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR01011217/06-062017#t=1h46m7s
Paaskiviikko 10 jagi (radio)
https://radio.nrk.no/serie/veaigesatta/SANY06011517/06-06-2017#t=35m58s
– For meg er dette en drøm
http://www.framtidinord.no/pluss/2017/06/08/%E2%80%93-For-meg-er-deten-dr%C3%B8m-14843440.ece
Mia-Eline (15): – Kvensk musikk er kult
https://www.nrk.no/troms/mia-eline-_15__-_-kvensk-musikk-er-kult1.13550799
Ta en titt i skattkammeret
http://www.framtidinord.no/pluss/2017/06/11/Ta-en-titt-i-skattekammeret14854219.ece?rs98541
Finsksending 21.06.2017 (radio)
https://www.nrk.no/lyd/PS*302062
Hvor blir det av barn og unge?
http://ruijan-kaiku.no/hvor-blir-det-av-barn-og-unge/
Fikk finværet i fleisen
http://ruijan-kaiku.no/fikk-finvaeret-i-fleisen/
Flott start på jubileumsuka
http://ruijan-kaiku.no/flott-start-pa-jubileumsuka/
«EU-musikkii» Tornionlaksosta Yykehään
http://ruijan-kaiku.no/eu-musikkii-tornionlaksosta-yykehaan/
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Øvrig markedsføring
Halti kvenkultursenter har om lag 700 følgere på facebook, mens Paaskiviikkos egen side har om lag
230 følgere. Begge sidene er brukt aktivt til å spre nyhetsartikler fra vår hjemmeside, til å dele ulike
arrangementer og til å spre generell festivalinformasjon og bilder underveis. På Instagram har
kvenkultursenteret om lag 100 følgere, også denne kanalen er blitt brukt aktivt både før og under
festivalen.
I år har vi har dessuten lagt ut informasjon om festivaluka på de respektive kommunenes
aktivitetskalendere på nett, her nevnes Kåfjord kommune, Kvænangen kommune, Skjervøy
kommune og Nordreisa kommune, i tillegg har ulike samarbeidspartnere spredt informasjon om
fellesarrangement gjennom sine egne kanaler. Vi har også brukt facebookgrupper som «Kåfjord – hva
skjer?», «Hva skjer på Skjervøy?» og «Hva skjer i Nordreisa?» for å spre informasjon, i et forsøk på å
nå et bredere publikum.

Annen synlighet
I februar tok Kulturrådet kontakt med Halti kvenkultursenter, ettersom de hadde utviklet en
nettportal om immateriell kulturarv. Kvenkultursenteret ble invitert til å presentere Paaskiviikko på
denne portalen7. Kulturrådet anså Paaskiviikko som en immateriell kulturarv i seg selv, ettersom
«Levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap er immateriell kunnskap».
I etterkant av Paaskiviikko 2017 har også Visit Lyngenfjord, som er et reisemålselskap for området
rundt Lyngenfjorden i Nord-Troms, på eget initiativ skrevet en presentasjon av Paaskiviikko og
kvenkultursen i Nord-Troms på sine nettsider8. Visit Lyngenfjord har mange samarbeidsparter i
regionen, og deres oppgave er blant annet å utvikle, markedsføre og selge reiselivsbaserte tjenester,
samt tilrettelegge for reiselivsaktører lokalisert i og rundt Lyngenfjorden.

Økonomi
På inntektssiden har Paaskiviikko 2017 fått støtte fra kulturrådet på 250 000,- og fra Troms
fylkeskommune på 100 000,-. Festivalen har også fått gaver fra Nord-Troms Regionråd og Troms
fylkeskommune på henholdsvis 5 000,- og 10 000,- i anledning 10-årsjubileet. Videre har det kommet
inn noen kroner gjennom billettsalg og annet salg. Totalt utgjør innskudd til årets festival kroner 381
765,-.
På utgiftssiden er det største kostnadene knyttet til honorar til artister, foredragsholdere og
kunstneriske bidrag, reiseutgifter, leie av lokaler, teknikertjenester og markedsføring. Totalt utgjør
kostnadene til årets festival kroner 388 631,-. Underskudd på kroner 6 866 kr dekkes inn gjennom
Halti kvenkultursenters ordinære driftsbudsjett.

7

Presentasjon på Kulturrådets portal: https://immateriellkulturarv.no/paaskiviikko

8

Visit Lyngenfjords artikkel: https://visit-lyngenfjord.com/no/paaskiviikko
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De reelle kostnadene ved festivalen er imidlertid langt høyere enn det regnskapet viser. Blant det
som ikke framkommer i regnskapet, er samarbeidsavtalen mellom Halti kvenkultursenter og
Folkemusikk Nord, der sistnevnte stod for om lag 2/3 av kostnadene knyttet til WAO-turneen under
årets festival. Halti kvenkultursenter har også lagt ned et betydelig antall arbeidstimer i egeninnsats
for at festivalen skal kunne gjennomføres, det samme har arrangører, samarbeidsparter og frivillige
ute i kommunene.

Avslutning
Dagens festival bærer preg av en desentralisert struktur, med arrangementer i hele seks kommuner.
På et relativt stort geografisk område bidrar dette på mange måter til å spre og flytte det kvenske
kulturlivet og fokuset dit folk er. Likevel er dette en struktur som har sine utfordringer, både
praktiske og økonomiske, samtidig som den kanskje ikke skaper den synlige møteplassen som
Paaskiviikko var i utgangspunktet, og som det kanskje bør være. På sikt kan det derfor bli aktuelt å
evaluere dagens struktur. Samtidig kan det bli aktuelt å vurdere Paaskiviikko som en egen
organisasjon. Dette ville kunne styrke Paaskiviikko som merkevare, men også involvere flere krefter,
gi økt ansvarsfordeling og bredere kompetanse.
Likevel er det gledelig at besøkstallene for festivalen er såpass stabile som de er, selv når festivalen
har gått sin gang i 11 år på rad. Folkemengden i de seks kommunene i Nord-Troms er per 3. kvartal
2017 på til sammen 15 922 personer (SSB). I disse kommunene fant til sammen 1 367 personer veien
til Paaskiviikko i 2017, noe som utgjør nærmere 10 % av innebyggerne. Dersom festivalen hadde vært
i en by med 70 000 innebyggere og hatt samme prosentandel besøkende, ville det utgjort nærmere
7 000 besøkende – og dette må vi kunne si oss relativt godt fornøyd med. Vi er også fornøyd med at
ca. 33 % av de besøkende var barn og unge. Dette er svært gledelig, all den tid barn og unge både er
en viktig, men også en utfordrende målgruppe innenfor kvensk kulturliv. Gjennom tilbud rettet mot
for eksempel skoler når vi likevel ut til mange.
Et viktig mål for Halti kvenkultursenter er å synliggjøre den kvenske kulturen i alle sammenhenger, og
Paaskiviikko bidrar sterkt til dette. Festivalen bidrar til at kvenkulturen er synlig i det offentlige rom,
at det settes fokus på kvensk språk, kultur og historie både i faglig form og gjennom tankevekkende
opplevelser. Festivalen bidrar til å sette kvenene på kartet og at det snakkes om det kvenske, i tillegg
er festivalen en arena for kvensk kulturutøvelse som gjennom en årrekke har bidratt til en
oppblomstring innenfor kvensk kulturliv i vår region. Alt dette er nødvendige bidrag når kvensk språk
og kultur skal revitaliseres.

Hansinkenttä/Storslett 01.12.17,

Pål Vegard Eriksen
daglig leder/sentterin johtaaja
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Kiitos – Takk til …
Finansiering
Kulturrådet
Troms fylkeskommune
Samarbeidsparter og andre (a-å)
AccordiJan Music
Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms
Bios Café
BREKMOE
Broen Pub
Burfjord skole
Daniel Wikslund
Eidebakken skole
Folkemusikk Nord/Kultur i Troms
Framtid i Nord/iNord
Halti kulturscene
Halti nasjonalparksenter AS
ihana! AS
Jan Isaksen
JC Lyd & Lys
John Gustavsen
Jørn Holm
Kafé Ruija
Kainun institutti – Kvensk institutt
Kjell-G. Kjær
Knapsu Music
Kronebutikken
KultNett AS
Kulturhuset Tromsø
Kvenlandsforbundet
Kvensk språkting
Kvænangen kommune
Kvænangen Qven og sjøsamisk forening

Kåfjord bibliotek
Kåfjord kommune
Kåfjord kvenforening – Kaivuonon kveeniseura
Lenangen barne- og ungdomsskole
Lyngsdalen oppvekstsenter
Lyngshestlandet
Manndalen Jeger- og Fiskeforening
Maritim Hotell
Minibar1
Nordreisa Husflidslag
Nordreisa kommune
Nordreisa sokn
Nord-Troms Museum
Nord-Troms Regionråd
NRK
Olderdalen Husflidslag
Ruijan Kaiku
Senter for nordlige folk
Simalango
Skibotn kven- og finneforening
Skjervøy folkebibliotek
Språkrådet
Storfjord språksenter
Torghatten buss
Veronje Simonsen
Visit Lyngenfjord
Vokal Nord
WAO
Øystein Fredriksen
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