Rapport for

Paaskiviikko
-kvenske
kulturdager i
Nord-Troms
3.- 10.juni 2012

 Halti kvenkultursenter IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene

Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms
fylkeskommune.

 Halti Kvenkultursenter skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke

og revitalisere kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den
kvenske befolkningen i Nord-Troms, men også i hele Troms fylke.

 Paaskiviikko, kvenske kulturdager i Nord-Troms ble arrangert regionalt for første

gang i 2010. Hver kommune i Nord-Troms har sin egen kulturdag, og festivalen
avsluttes i Nordreisa. Kvenkulturen ble i 2012 feiret i 9 dager.

 Kulturdagene har som formål å synliggjøre kvenkultur, og tilby alle innbyggerne i

regionen arenaer der kvensk identitet, tilhørighet, språk og kultur kan vokse og
blomstre. Paaskiviikko forener krefter som arbeider mot samme mål i Nord-Troms,
og gjør et felles løft for kvenkulturen i regionen. Vi ønsker at kvenkulturdagene
skal få betydning på individsnivå, for enkeltmenneskets tilknytning til det kvenske,
og på gruppenivå, for følelsen av gruppefellesskap i forhold til kvenkultur.

 Kulturdagene er viktige i arbeidet med kvensk revitalisering både på lokalt,

regionalt og nasjonalt nivå.

Utstillingsåpning, ”Ja takk, begge deler!” Nord Troms museum
Bokbuss, folk som ikke var på andre arrangement
Kulturkveld i Manndalen lørdag
Kirka i Lyngen søndag
Lyngens kulturkveld søndag
Storfjord markedsplass
Storfjord kulturkveld mandag
Kåfjord kulturkveld
Skjervøy onsdag. Næringsseminar
Skjervøy kulturkveld
Kvænangen skoleopplegg. Elever 37 +7 voksne
Gargo sykehjem
Filmvisning Nord- Troms museum
Kvænangen kulturkveld
Nordreisa dagsarrangement for skoleelever
Nordreisa næringsseminar
Teater Siions sånger
Bedehuset Bergmo søndag
Tørfoss søndag
Markedsplassen, fredag og lørdag.
Workshop Nordreisa
Kveenidol, deltakere.
Utstillere markedsplassen
Kulturkveld Nordreisa
Andre frivillige på markedsplassen
Sum 2044
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Det var til sammen
2044 som deltok
på Paaskiviikko.
Det dårlige været
la en demper på
markedsplassen,
men vi ser en
gledelig økning på
arrangement ute i
kommunene.
Antall besøkende
er viktig når man
skal vurdere
interessen for
arrangement. I år
er vel Paaskiviikko
den eneste
festivalen i
regionen med
publikumsøkning.



Paaskiviikko har blitt
markedsført gjennom ulike
kanaler; i aviser, på ulike
nettsider, via plakater og
brosjyrer. Markedsføringa
vurderes som god. Vi er særlig
glade for Framtid i Nords
dekning av årets festival.



For å dokumentere Paaskiviikko
leide Halti kvenkultursenter IKS
også i år inn filmskaperen Sirkka
Seljevold. Hun fulgte
arrangementene i Nord-Troms
og har gjort intervjuer, filmet og
tatt bilder. En del av dette
materialet vil bli lagt ut på
Kvenkultursenterets
hjemmeside utover høsten.
Video- og
bildedokumentasjonen ble
støttet av Norsk kulturråd. Det
er utrolig viktig å dokumentere
festivalen. Dette hjelper oss å se
utviklingen av Paaskiviikko fra
år til år, og er samtidig svært
viktig som dokumentasjon for
framtiden.

Seljevold og NRK i filming
under Kveenidol

Fra Sàgat om Kåfjords baaskidag

Et av mange innlegg i Framtid i Nord om Paaskiviikko

 Tema for årets Paaskiviikko har vært

næring; i fortid, nåtid og framtid.
Kvenene har vært, og er, viktige for
utviklingen av næringslivet i NordTroms. Med sine kunnskaper om
jordbruk, gruvedrift, fiske og skogbruk
har de satt preg på næringslivet
historisk og fram til i dag. Kvenene var
kjent som gode bygningsarbeidere,
smeder, skomakere og håndverkere
generelt.

Demonstrasjon av smieteknikk, ved NordTroms museum

 Under Paaskiviikko har vi hatt to

næringsseminarer i samarbeid med
Halti næringshage, og på ulike måter
ellers fokusert på næring i vid
sammenheng, fra kurs i brødbaking i
steinovn til kulturell og åndelig
næring.
Kvenkakebakeverksted med Eva Bakkeslett

Paaskiviikko var fylt med musikk og konserter. Her er bilder av
JannesFrickaBoda, Niva, Surunmaa og Kuunkuiskaajat.
I tillegg var det
konserter med
Kaksi laksoo,
Torvald
Pääjärvi, Anna
og Maria
Seppälä,
Trond Viggo
Buarø, Werner
Larsen og
Kvensk
sanggruppe i
Nord-Troms.

 Det har vært foredrag og

utstillinger, bl.a. ”Ja takk, begge
deler”, en utstilling om de
nasjonale minoritetene og deres
forhold til musikk.

 Forestillingen ”Siions sånger” av

Tornedalsteateret er verdt å
nevne spesielt. En sterk, rå og
personlig fortelling om forholdet
til læstadianismen og de
læstadianske salmene. Denne
forestillingen berørte publikum i
aller høyeste grad, og viste
samtidig hvor like de kulturelle
forholdene i Tornedalen og NordTroms er.

Fra forestillingen Siions sånger

 Videre har ihana! fra Nordreisa

gledet oss med forestillingen
”LauluVoimaa” og premiere på
forestillingen ”VaimoVoimaa”.
Lokalt, nært og personlig var
fremførelsene som alle kunne
kjenne seg igjen i, humoristisk og
vemodig i en nydelig balanse.

 På åpningsdagen i Lyngen var det

gudstjeneste, tolket til kvensk. I et
fullt bedehus på Bergmo var det
kvensk gudstjeneste på
avslutningsdagen søndagen etter.
Her holdt prest Bjørn- Ivar
Hammervold en gripende
gudstjeneste, med tolking til
kvensk.



Videre har det vært arrangert
seminarer og kurs, Kvenidol, marked,
familiedag på Tørfoss gård, foredrag,
filmvisning, m.m.



I år er det inngått et festivalsamarbeid
mellom Paaskiviikko og Riddu riđđu.
Dette samarbeidet har gitt konkrete
resultater som en ”tjyvstart” på
Paaskiviikko på Senter for nordlige
folk, med musikk og matservering, der
Lulàs og Senter for nordlige folk har
deltatt som samarbeidspartnere.
Ridduleder Kirsti Lervoll har bidratt på
næringsseminar under Paaskiviikko, og
vi har hatt kvenskkurs under Riddu
riđđu. Festivalsamarbeidet er
formalisert i en avtale, og er støttet av
Troms fylkeskommune. Vi takker for
årets samarbeid, og ser frem mot
kommende år.

Niva spilte på
”tjyvstarten”



For første gang hadde vi bok- og
kulturbussen i Nord-Troms med oss på alle
arrangement. I bussen var det utstilling av
kvenske bøker, forfatterbesøk, barnefilmer
og visning av digitale fortellinger som ble
laget under et kurs på Kvenkultursenteret i
vinter.



Vi hadde også kvenske språkkurs i bussen i
alle kommuner, støttet med midler fra
Norske kveners forbund. Det var utrolig
hyggelig å ha bussen og personalet med,
og de ønsker å være med oss også neste
år. Hvordan vi på best mulig måte kan
bruke flotte ressursen som bussen er, vil vi
finne ut av i løpet av året.

Karoline Karlsen fra Storfjord
Kulturskolen i Kvænangen stilte med forestillingen
”Juuret- Màttut-Røtter”

Kulturskoleelever på Skjervøy

 Paaskiviikko har et fokus på barn og

unge, og vi ønsker at barn og unges
tilstedeværelse skal være en
naturlig del av de kvenske
kulturdagene.
 Vi er glade for å kunne fortelle at for
første gang har samtlige
kulturskoler i Nord-Troms deltatt
med bidrag under Paaskiviikko. Det
er svært gledelig, og vi håper dette
fortsetter i årene som kommer!

Kulturskoleelever i Lyngen

 Vi ser også en gledelig

utvikling i at skolene
engasjerer sine elever i forhold
til Paaskiviikko.

Finskelever i Lyngen underholder

Flott opplegg for Nordreisa-elever med bl.a.
Kulta, maleverksted, film og brødbaking

Finskelever i Kåfjord og sanggruppe synger

Elever i Kvænangen på skjellskraping

 Kvenidol hadde i år rekordstor

påmelding, med 18 innslag. Til
sammen deltok over 60 barn og
unge. Dette er en dobling av
antall deltakere fra fjorårets
rekordår !
 Kvaliteten på innslagene var
utrolig høy, og vi ser at dette er
en svært velfungerende arena
for utvikling av nye talenter!
Maria Seppälä vant i musikkdelen

Danseteater fra Montesorriskolen vant 1. plass i Åpen klasse

Spente deltakere i Kveenidol



Paaskiviikko er spesiell på mange måter. Måten festivalen er
organisert på er unik. Halti kvenkultursenter IKS administrerer
arrangementene, står for rapportering, markedsføring, samkjøring
og lignende, mens arbeidsgrupper i de ulike kommunene er med
og bestemmer hvilken type arrangement de ønsker i sin
kommune, og er med på selve arrangeringen av sin kulturdag.
Hvem som sitter i arbeidsgruppene varierer, men kommunene,
lokallag som arbeider med kvenske saker, institusjoner, næringsliv
og andre engasjerte er representert.



Nord-Troms museum er en viktig samarbeidspartner for
Paaskiviikko, og de har flere arrangement i løpet av festivaluka.



En fordeling mellom folk i kommunene og Halti kvenkultursenter
IKS er nødvendig for at Paaskiviikko skal kunne gjennomføres på
den måten det gjøres på i dag, og vi er svært takknemlige for alle
som stilte opp og arrangerte Paaskiviikko 2012! Vi ønsker i
framtiden å se nærmere på hvordan man på best mulig måte kan
organisere festivalen etter denne modellen, og håper alle
involverte er med oss videre i kommende år.

 Vi er svært fornøyd og takknemlige

over måten kommunene engasjerer
seg i Paaskiviikko. De tar sin
eieroppgave på alvor, og tilrettelegger
for arrangementene, stiller folk til
disposisjon både i planleggings- og
gjennomføringsfasen. Kommunene
stiller med lokaler for de lokale
arrangement, og har velvillig lånt ut
utstyr og ressurser til betjening av
disse. Kommuneledelsen har i tillegg
stått for åpninger av sine kulturdager.

 Vi ser det som naturlig at kommunene

har en aktiv rolle i planlegging og
gjennomføring av kvenske
kulturdager, og vi håper dette
engasjementet vil fortsette i årene
som kommer. Det vil være mulig for
kommunene å være ytterligere
engasjert, spesielt gjennom å
aktivisere sine skoler, kulturskoler og
barnehager i forhold til Paaskiviikko.
 Kommunenes deltakelse er av den
største betydning for Paaskiviikko, og
Halti kvenkultursenter IKS er stolte
over å være et interkommunalt eid
selskap. At alle kommunene i NordTroms står samlet som drivkrefter i
den kvenske revitaliseringen, er
fantastisk og unikt i historien.

Til Paaskiviikko 2012 har vi vært så heldige å få tildelt:
 190 000,- i tilskudd fra Norsk kulturråd
 50 000,- fra Troms fylkeskommune, festivaltilskudd
 20 000,- fra Norske kveners forbund
 5 000,- i sponsormidler fra Ishavskraft
Vi søkte om til sammen 402 000,- i eksterne midler, og fikk
innvilget 265 000,- Det betyr at Halti kvenkultursenter IKS`
egenandel har blitt større enn budsjettert.
Kommunene har bidratt i form av planlegging og
gjennomføring, lån av lokaler etc.



I tillegg har det blitt tildelt midler til prosjekter i sammenheng med Paaskiviikko, som støtte
til språkkurs fra Norske kveners forbund, til dokumentasjonsprosjekt fra Norsk kulturråd,
Nord-Troms museum har støttet prosjekter, og Den kulturelle skolesekken ga midler til
Nordreisa og deres skoleprosjekt.












Samarbeid med andre aktører ser vi som
nøkkelen til å lykkes i vårt mål om å
fremme det kvenske i regionen
Vi behøver mer midler og ressurser til å
organisere Paaskiviikko. Planlegging og
gjennomføring er ressurskrevende, og vi
vil se på produktive løsninger innenfor
dagens vellykkede organisasjonsform
Vi har fokus på barn og unge, er arena for
kulturskoler, skoler, barnehager og andre.
Vi vil forsette å holde et høyt nivå på
musikk, forestillinger, formidling og andre
programposter
Paaskiviikko skal fortsette å være en
regional festival, med lavterskelnivå på
inngangspris. Kultur må komme dit folk er.
Vi vil utvikle oss videre som et tilbud for
alle, der generasjoner kan delta sammen
på kulturarrangement på sitt eget
hjemsted
Vi er svært fornøyde med årets
Paaskiviikko!



Tema for neste års Paaskiviikko vil være
språk. Det kvenske språket er svært truet,
men samtidig er vi inne i en revitaliseringsprosess der språket normeres, og det skapes
ulike tiltak som skal bidra til å ta vare på og
revitalisere språket, og motivere nye
språkbrukere. Språk er en særdeles viktig del
av kulturen, og vi ønsker at neste års
Paaskiviikko skal være en arena der språket
er i fokus, og hvor man kan diskutere veien
videre for revitaliseringsprosessen.



Året 2013 er et nasjonalt språkår, i regi av
Nynorsk kultursentrum. Språkåret skal være
en ”raus, inkluderande og samlande feiring
av alt språk i Noreg med grunnlag i 200årsjubileet for Ivar Aasen”. Halti
kvenkultursenter IKS ønsker at Paaskiviikko
2013 skal være inkludert i Språkårets feiring.



Vi ønsker også å utvikle festivalsamarbeidet
med Meänfestivaali i Pajala. Partene har bl.a.
planer om utveksling av unge talenter og ved
å knytte sterkere bånd mellom Tornedalen
og Nord- Troms.



Alle ideer, tanker og innspill for neste års
Paaskiviikko tas imot med takk.



Paaskiviikko skaper arenaer for kvensk kulturutøvelse,
og for kunnskaps- og kulturformidling. Vi formidler
kultur- og historie, og fremmer den kvenske
identiteten hos befolkningen.



Et viktig mål for Halti kvenkultursenter IKS, er å
synliggjøre kvenkulturen i alle sammenhenger.
Gjennom Paaskiviikko settes det fokus på det kvenske
i Nord- Troms på en positiv måte.



Språk er det viktigste elementet i kultur. Det kvenske
språket er alvorlig truet, og det kreves snarlige tiltak
om man ønsker at språket skal leve videre. Den
fremste forutsetningen for å lære et språk, er
holdningene til språket, og holdningene i samfunnet.
Vi mener kultur- og språkarbeid må gå hånd i hånd, for
disse står i et avhengighetsforhold til hverandre.



Det er av største viktighet å dra lasset sammen med
kommunene og alle engasjerte i kvensaken. Sammen
kan vi bygge opp det kvenske i Nord- Troms og Troms!

Halti kvenkultursenter IKS
v/daglig leder
Lisa Vangen

