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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 2013 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.

Besøkende
Andakt Gargo sykehjem

25

Kvænangens baaskidag

140

Lyngens baaskidag

61

Skjervøys baaskidag

59

Storfjords baaskidag

77

Kåfjords baaskidag

79

Nord-Troms museum, Skibotn

8

Bergmo bedehus

40

Salmekveld Sokkelvikhuset

27

Kulturkveld Storlavvo

50

Markedsboder

38

Kveenidoldeltakere

57

Kafesalg, 9. klasse

25

Markedsplassen betalende

464

Markedsplassen barn og frivillige

315

Bokbussturne

257

Tørfoss kvengård

60

Sum

1782

Til sammen 1782 personer
deltok på Paaskiviikko 2013.
Dette er en liten nedgang på
262 personer fra 2012.
Nedgangen kan skyldes at et
skolearrangement der 300
deltok i 2012 ikke ble
gjennomført i 2013.
Kommunenes arrangement
har hatt like stor oppslutning
i år som i fjor.

Vi er svært fornøyd med
besøkstall, men ønsker oss
enda flere deltakere på
Paaskiviikko 2013!

Markedsføring


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 regionavisa
Framtid i Nords dekning av
årets festival.



På grunn av lang
behandlingstid for tildeling
av midler blir programmet
annonsert noe knapp tid i
forkant av festivalen. Vi vil se
på metoder for å få fastsatt
program tidligere ved neste
års festival.



I år har doktorgradsstipendiat
Reni Wright vært med for å
filme fra festivalen. Dette vil gi
oss en god dokumentasjon av
årets Paaskiviikko.

Kulturskolebarn i
Lyngen

Håndverk læres.

Fra markedsplassen på fredagen.

Program 2012
 Tema for årets Paaskiviikko
har vært språk, i forbindelse
med Språkåret 2013.
Språket er den viktigste
kvenske kulturmarkøren, og
det er svært truet. Vi har få
morsmålsbrukere igjen i
regionen, og opplæring av
nye må få høyest mulig
prioritering.

Irene Andreassen om kvenske stedsnavn

 Språk som tema har
kommet til uttrykk gjennom
forestillingen «Muisto ja
Toivo», gjennom foredrag,
språkkurs, sang og musikk.

Sigbjørn Skåden om markasamisk
revitalisering

Konserter
Paaskiviikko 2013 var fylt med musikk og konserter. Her er
bilder av Torvald Pääjärvi og Torbjörn Ömalm, RajRaj Band,
Lakselv spellemannslag og Jannes FrickeBoda.

Forestillingen «Muisto ja Toivo»
Årets store satsing for Paaskiviikko, har vært den
egenproduserte forestillingen «Muisto ja Toivo». Ved å
forene krefter i regionen ble denne forestillingen laget.
Forestillingen handler om det kvenske språkets
historie, om savn og tap, men også om håp og tro for
framtiden.
Deltakere var barn og unge fra flere kommuner,
Kvensk sanggruppe i Nord-Troms, ihana! v/Inger
Birkelund og musikerne Jan Johansson fra Pajala og
Evgeny Kabeshov fra Kåfjord.

Forestillingen var svært vellykket for publikum, men
kanskje enda viktigere for deltakerne. Om lag 20 barn
lærte seg flere kvenske sanger og regler, og vi har blitt
fortalt at disse igjen er lært videre til venner som ikke
deltok på forestillingen. ”Ytike tyytike” har blitt brukt
som elleregle i flere skolegårder i vår.
Forestillingen ble vist i Kvænangen og på Skjervøy.
Den ble filmet med formål å lage DVD. Konseptet er nå
bestilt til Vadsø høsten 2013.
Se egen rapport for «Muisto ja Toivo» for mer
informasjon.

Den hemmelige kvenske
salmeskatten
I 2013 skjer en historisk hendelse når Norsk salmebok
utgis med 15 kvenske salmer. Under Paaskiviikko
presenterte Nord-Hålogaland bispedømmekontor de
utvalgte salmene, med fortelling om prosessen og
musikalsk framførelse.

Kvensk
mesterskap i
båtbæring
Ifølge Ottar bar kvenene sine båter fra
vann til vann når de dro på
herjingstokter hos nordmennene. Vi
inviterte til mesterskap i båtbæring for
å friske på tradisjonelle kunster.

Vi oppfordret politikere og andre
til å stille lag og bære en Baaski
fortest mulig. Det ble fart og liv!
Her ser dere vinnerlaget feire
seieren!

Paaskiviikko som kulturscene for barn og unge
Kulturskoleelever i Lyngen
Kulturskoleelever i Storfjord
Montessori skolen i Nordreisa

 Paaskiviikko har et sterkt fokus på barn og
unge, og vi ønsker at barn og unges
tilstedeværelse skal være en naturlig del
av de kvenske kulturdagene.


Kulturskolene og elever er svært velkomne
gjester på Paaskiviikkos scener. Det er et høyt
nivå på de unges prestasjoner i Nord-Troms!



Vi ser en gledelig utvikling i at skolene
engasjerer sine elever i forhold til Paaskiviikko.

Barn og unge i Kåfjord

Bidrag til KveenIdol

KveenIdoldeltakere



KveenIdol arbeider med å arrangere en
konkurranse for ungdom i samarbeid med
Formålet med arrangementet er å vekke
interesse blant barn og unge for kvensk språk
og kultur, og fremme identitet og
kulturkunnskap om kvensk bakgrunn og
trestammers møte.



Årets KveenIdol hadde 57 deltakere, og er et
svært viktig arrangement.



Årets vinner var Martine Henriksen Båtnes

Vinner av årets KveenIdol

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

Samarbeidspartnere
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. Vi vil også særlig
berømme samarbeidet med bibliotekene i Nord-Troms, med Den
norske kirke og festivalsamarbeidet med Riddu riđđu.
Under festivalen Riddu riđđu presenterte vi i år kvensk kultur, musikk
og mat sammen med Kveeninuoret. Et meget vellykket opplegg.
Arbeidsfordelingen mellom folk i kommunene og kvenkultursenteret
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 2013! 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.

Kommunenes rolle
 Vi er svært fornøyd og takknemlige
over måten kommunene engasjerer
seg i Paaskiviikko. De tar sin
eieroppgave på alvor; 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 Nord-Troms står
samlet som drivkrefter i den
kvenske revitaliseringen, er
fantastisk og unikt i historien.

Økonomi
Til Paaskiviikko 2012 har vi vært så heldige å få tildelt:
 150 000,- fra Norsk kulturråd
 70 000,- fra Troms fylkeskommune
 5 000,- i sponsormidler fra Ymber
 6 000,- i sponsormidler Norges råfisklag
 5 000,- fra Lyngen kommune, Den kulturelle spaserstokken
Paaskiviikko 2013 var budsjettert til 575 000,- med 80 000,- i egenandel for
Halti kvenkultursenter IKS. Vi fikk innvilget 236 000,- Det betyr at Halti
kvenkultursenter IKS` egenandel har blitt adskillig større enn budsjettert. Vi
er helt avhengige av økte midler for å kunne utvikle festivalen videre.
Kommunene har bidratt i form av planlegging og gjennomføring, lån av
lokaler etc. Nord-Troms museum var med og betalte kulturelle innslag på
familiedagen på Tørfoss kvengård.

Rask evaluering


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!

Tanker om neste års Paaskiviikko
Tema: tro og overtro.
Vi ønsker å sette fokus på den
immaterielle kulturarven;
forestillinger, skikker,
tradisjoner, kunnskaper osv.
Eskild Johansen overtar stillingen som daglig leder
for Halti kvenkultursenter IKS og blir festivalleder
for Paaskiviikko fra 1. januar. Lisa Vangen takker
for seg, og takker samarbeidspartnere og publikum
for fantastiske år med Paaskiviikko!

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

Avslutning


Paaskiviikko skaper arenaer for kvensk kulturutøvelse, arenaer for viktig kunnskaps- og
kulturformidling.



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



Paaskiviikko har blitt et fast arrangement i Nord- Troms. Festivalen skaper engasjement,
bidrar til flere tilreisende til regionen og fyller et tomrom i kulturlivet som gagner
befolkning og samfunn.

Halti kvenkultursenter IKS
v/daglig leder
Lisa Vangen

