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Paaskiviikko/Baaskiuka
Kvenske kulturdager i Nord-Troms
1.- 8. juni 2014
Innledning
Halti kvenkultursenter IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene: Lyngen,
Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune. Selskapets
hovedkontor er i Nordreisa kommune.
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 år feiret i 9 dager i hele regionen.
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 individnivå, for
enkeltmenneskets tilknytning til det kvenske, og på gruppenivå, for følelsen av
gruppefellesskap i forhold til kvenkultur.
Kulturdagene vil være viktige i arbeidet med kvensk revitalisering både på lokalt, regionalt og
nasjonalt nivå.

Paaskiviikko er en møteplass på tvers av generasjoner. På bildet møtes en musiker,
hans musikklærer, og hennes lærer igjen.
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Besøkende

Publikum på Markedsplassen i Sørkjosen, Nordreisa kommune

Til sammen hadde vi 1339 besøkende på Paaskiviikko 2014:
Forestillinga «Manalaiset»
KultNett-premiere med filmvisning
Lyngens kveldsarrangement søndag
Storfjord markedsplass
Storfjords kveldsarrangement mandag
Kåfjords kveldsarrangement tirsdag
Skjervøy kveldsarrangement onsdag
Kvænangen kveldsarrangement torsdag
Markedsplassen fredag og lørdag
Festkveld i Nordreisa lørdag
Gammeldanskveld
Bedehuset Bergmo søndag
Tørfoss søndag
Bokbuss i alle kommunene
Sum

59
45
49
17
48
80
41
69
216
63
37
32
65
521
1339

Vi har i år hatt en liten nedgang i det totale antallet besøkende. Besøkende på hvert
kveldsarrangement i kommunene er ganske stabilt fra år til år. Med besøkende mellom 4570 personer på arrangementer i ukedager i år, ser vi at festivalen har sin plass og rolle i
samfunnet.
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I år har vi imidlertid hatt utfordringer internt med planlegging og gjennomføring av
festivalen, noe som har ført til at det ikke er arrangert store seminarer,
samarbeidsprosjekter med nye aktører og færre ”ekstra-arrangementer” enn tidligere. Årets
Paaskiviikko har vært et resultat av de strukturer og samarbeid vi har i bunnen fra tidligere
år. Vi ser at grunnlaget vi har er godt nok til å lage en bra festival, tross svingninger i
organisering. Dette er en god lærdom å ta med videre.

Markedsføring
Paaskiviikko har blitt markedsført gjennom ulike kanaler; i avisene Nordlys, Framtid i Nord,
Ságat, Ruijan Kaiku og radiointervju. Det har vært informasjon om Paaskiviikko på ulike
nettsider, som kommunenes hjemmesider, Origo, Kvenkultursenterets hjemmeside, facebook,
og flere andre informasjonssider. Vi har også markedsført via plakater.
Nytt av året er at hele programmet ble trykt i den trespråklige avisa Ruijan Kaiku, som for
anledningen ble fulldistribuert til alle husstander i Nord-Troms i forkant av festivalen.
Programmet og flere av artiklene ble oversatt til kvensk. Det er litt usikkert om dette tiltaket
har hatt ønsket effekt. Vi vil vurdere saken til neste år, men ser at det er viktig å markedsføre
programmet godt i lokalavisa «Framtid i nord».
Markedsføringa vurderes som god, men vi savner brosjyrene vi har hatt tidligere. De er nok
på plass igjen til neste år.

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, og andre engasjerte er representert.
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 2014! 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.
Tusen hjertelig takk til alle sammen!

Program 2014
Tema for årets Paaskiviikko har vært ”tro og overtro”. Vi har ønsket å sette fokus på den
immaterielle kulturarven; våre forestillinger og skikker, lokale tradisjon og kunnskap.
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Vi har hatt foredrag med fokus på læstadianisme og kvenske salmer i den nye salmeboka, og
vi har hatt foredrag om blodstopping og blåsing/kurering. Vi har opplevd en spennende
performance med tittelen ”Troens verktøy”, hørt om folketro og om barndomsopplevelser,
historier fra Kalevala og sagn og eventyr fra nærområdet.
Festivalen har hatt musikk av god kvalitet, og gruppene som
har opptrådt har hatt stor geografisk spredning:
- Sattuma fra russisk Karelen
- Jan Johansson og Julma fra Tornedalen
- Lemmijoven Pelemannit fra Porsanger
- Linstampan fra Nord-Varanger
- Varige Mén fra Skjervøy/Tromsø
- Pikahistamenn fra Nordreisa.

Vi har hatt «Tjuvstart» i samarbeid med KultNett med to ulike
arrangementer:
Manalaiset, en grøsserforestilling for barn, basert på kvenske
historier om underjordiske, og KultNett-premiére, med foredrag, utstillinger, moteoppvisning,
musikk og filmer. Urpremiére på den prisvinnende kortfilmen "Oktav" - basert på et lokalt
sagn om jenta og havkongen.
Vår egenproduserte forestilling «Muisto ja Toivo» ble i år vist i Kåfjord og Nordreisa.
Forestillingen handler om det kvenske språkets historie, om savn og tap, men også om håp og
tro for framtiden. Vi er veldig fornøyd med denne forestillingen, den formidler det kvenske på
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en tverrfaglig måte og vi er svært fornøyd med denne måten å jobbe på. Vi ønsker å
videreutvikle denne arbeidsformen og presentasjonsformen i framtidige festivaler.
Det har vært konserter, foredrag, utstillinger, forestilling, seminarer, kurs, Kvenidol, marked,
gudstjeneste m.m. i 9 dager til ende.
Det fullstendige programmet kan sees her: Program for Paaskiviikko 2014

Barn og unge
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. Kommunenes kulturskoler og finskklassene
i Nord-Troms bidrar sterkt under Paaskiviikko.

KvenIdol hadde i år få påmeldte. Isteden for konkurranse, gjennomførte man derfor en
workshop for alle påmeldte, fulgt av en konsert der deltakerne fikk vise fram både sine
påmeldte nummere og resultatet av workshopen.

Vi har fått et godt samarbeid med Bibliotek- og
kulturbussen i Nord-Troms.
I tilknytning til Paaskiviiko gjennomfører vi en årlig
turné til alle 5. klasser i regionen. De får et tilpasset
opplegg med undervisning i kvensk språk og kultur.
I år har vi hatt fokus på, og fargelagt de kvenske
kommunenavnene, på bildet ser vi navnet til Kåfjord
kommune.

Kommunenes rolle
Vi er svært fornøyd og takknemlige over kommunenes engasjement i Paaskiviikko.
Kommunene har vist at de tar sin eieroppgave på alvor, og har tilrettelagt for arrangementene
og stilt sine folk til disposisjon både i planleggings- og gjennomføringsfasen. Kommunene
har stilt opp 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.
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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 av den
største betydning for Paaskiviikko, og Halti kvenkultursenter IKS er stolte over å være et
interkommunalt eid selskap. At alle Nord- Troms kommunene står samlet som drivkrefter i
den kvenske revitaliseringen, er fantastisk og unikt i historien.

Økonomi
Vi søkte om til sammen 516 500,- I tillegg kommer egenandel fra Halti kvenkultursenter på
80 000. Vi mottok 150 000,- fra Norsk kulturråd, 60 000,- fra Troms fylkeskommune og
45 000,- fra Norske kveners forbund. Til sammen 255 000,Vi takker våre bidragsytere for deres støtte!
Vi fikk altså omtrent halvparten av de midlene vi søkte om, men valgte å kjøre det planlagte
programmet likevel. Vi kuttet kostnader der vi kunne, men fikk likevel mye større utgifter enn
vi hadde dekning for. For å komme i land budsjettmessig, er Halti kvenkultursenter IKS’
egenandel nesten firedoblet. For å kunne tilby et godt kvalitetsprogram til innbyggerne i
Nord-Troms, er vi avhengig av mer midler til gjennomføring av festivalen. Dette er viktig å se
på fram mot neste års arrangement.

Tanker om neste års Paaskiviikko
Tema for neste års Paaskiviikko vil
være ”sang- og musikktradisjoner”.
Vi ønsker å lage en musikkfortelling
der en eller flere profesjonelle artister
deltar sammen med lokale musikere,
barn og unge fra kommunene og
kvensk sanggruppe. Forestillingen skal
vises i alle seks kommunene i løpet av
Paaskiviikko, 7.-14. juni 2015. I forkant
vil vi arrangere en workshop for alle
deltakerne. Tidligere har vi produsert
forestillingen "Muisto ja Toivo" og vi ser for oss at dette skal være en videreføring av dette
prosjektet.
Alle ideer, tanker og innspill for neste års Paaskiviikko tas imot med takk.
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Avslutning
Halti kvenkultursenter IKS har arrangert Paaskiviikko 2014 i en periode preget av store
endringer i staben. Vi synes likevel vi har klart å gjennomføre en festival med gjennomgående
god kvalitet, og publikum gir også gode tilbakemeldinger på sin opplevelse av festivalen.
Vi har fått innvilget midler til et festivalutviklingsprosjekt som startet opp nå i høst., Det gir
oss en unik mulighet til å videreføre de gode strategiene fra tidligere år, gjennom å lage gode
rutiner for planlegging og gjennomføring av de neste festivalene.
Vi ønsker å fortsette med å lage arenaer for kvensk kulturutøvelse, og for kunnskaps- og
kulturformidling. Gjennom Paaskiviikko settes det fokus på det kvenske i Nord- Troms på en
positiv måte. Det er av største viktighet å dra lasset sammen med kommunene og de lokalt
engasjerte i kvensaken. Sammen kan vi bygge opp det kvenske i Nord- Troms og Troms!

Halti kvenkultursenter IKS
v/ daglig leder

Pål Vegard Eriksen
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