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Prosjektet Arctic Nomads av Ane Lan. Barents Spektakel 2010. Foto: Even Skår.
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Innledning
Pikene på Broen ble etablert i 1996 av 5 kvinner på
Kirkenes og er inne i sitt 15. år. Målet for virksomheten
har hele tiden vært å innovative prosjekter innenfor om-
rådet samtidskunst og samtidskultur, bruke kunst og
kultur som motor i samfunnsutviklingen, stimulere til
grense overskridende kunst- og kultursamarbeid i Barents-
  regionen og til brobygging. PB har fra 2001 vært et as med
samme hovedmål. De siste 8 år har samtidskunsten og
samtidskulturen vært fundamentet i de fleste prosjektene,
og virksomheten har fått et større nasjonalt og interna-
sjonalt nedslagsfelt. 

Virksomheten
Pikene på Broen as er inne i sitt 10. driftsår. Selskapet eies
av 4 kvinner fra Kirkenes. Styret består av 6 medlemmer
hvorav 1 er eier og 1 er ansattes representant. PB har aldri
eid visningssteder for kunst eller steder for kunstproduk-
sjon. PB har skapt alternative visningssteder og steder for
kunst og kulturdialog lokalt, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt. Kirkenes er basen. Ellers arbeider vi mest
innen Barentsregionen, men gjør også egne prosjekter og
prosjekter i samarbeid med andre utenom regionen.
Selskapet initierer og drifter kunst og kulturprosjekter og
produserer og formidler kunst og kulturopplevelser. Vi
gjennomfører også kunst og kulturrelaterte oppdrag for
andre, tilbyr foredrag og tjenester som kuratering,
produsenttjenester, prosjektledelse og rådgiving. 

I 2002 hadde vi 1,5 årsverk, i 2007 3,5 årsverk. I 2010
hadde vi 8 årsverk fordelt på 7 ansatte og en rekke kortere
engasjementer i forbindelse med prosjektgjennomføring. 
Driftsinntekter i 2010 var på kr 8 723 000,-. Av dette ut-
gjorde offentlige tilskudd kr 7 688 000, mens egeninn-
tekter fra billettsalg, salg av tjenester og oppdrag utgjorde 
kr 1 035 000. Personalkostnadene, inkludert eksternt
personell, utgjorde kr 2 456 000.

En rekke samarbeidsparter bidro i 2010 til aktiviteten
utenom budsjett, spesielt til festivalen Barents Spektakel.
Bidragene var i form av egne produksjoner, samproduk-
sjoner, egeninnsats i form av arbeid, ubetalte bidrag til
seminar og konferanser, noe gratis leie av utstyr og
lokaler: Sør-Varanger kommune, Barentssekretariatet,
Barentsinstituttet, Kirkenes Kompetansesenter, FINN,
Musikk i Finnmark, Universitet i Lappland i Rovaniemi,
Murmansk Kunstmuseum, Samisk Kunstnersenter, Nord-
norsk Kunstnersenter, Grunnskolen i Sør-Varanger Kom-
mune, Kirkenes Videregående Skole, ulike kunstner -
organsisasjoner med flere.
I tillegg ble en del av virksomheten drevet på dugnad ved
en stor andel ulønnet arbeid av ansatte og en del hjelp fra
venner av Pikene.
Ansatte i Pikene på Broen var i 2010: 
01.01.10- 31.12.10: 
100 % fast stilling: Mona Danielsen (administrativ leder), 

28

ÅRSRAPPORT 2010

Nord Rute, en stedsspesifikk performance med Ross Adams, Plaid og Synnøve Persen. Scenografi av Eric Mutel. Barents Spektakel 2010. Foto: Eric
Mutel.
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01.01.10- 31.12.10: 
100 % fast stilling: Luba Kuzovnikova (kunstnerisk leder), 
01.01.10- 31.12.10:   
75 % fast stilling: Inger Blix Kvammen (kurator/ rådgiver), 
01.01.10- 31.12.10: 
100 % fast stilling: Maria Rusinovskaya 
(prosjektkoordinator), 
01.01.10- 01.09.10: 
100 % stilling: Evgenia Egorova (prosjektmedarbeider),  
01.01.10- 01.09.10: 
100 % stilling: Liv Astrid Svaleng Kvammen 
(prosjektmedarbeider),
01.01.10- 31.12.10:   
50 % stilling: Johnny Andreassen (produsent),
01.09.10- 31.12.10: 
100 % stilling: Igor Shaytanov (prosjektmedarbeider).

Pikene på Broen driver sin virksomhet med prosjektstøtte
fra flere offentlige bidragsytere og noen lokale sponsorer. I
2010 har vi blant annet fått prosjektmidler fra Norsk
Kulturråd, Barentssekretariatet, Utenriksdepartementet,
BarentsKult, Kulturkontakt Nord, Fritt Ord, Finnmark
Fylkeskommune og Sør-Varanger Kommune. Sponsor-
midler har vi blant annet fått fra TOTAL E&P Norge AS og
SpareBank1 Nord-Norge. Vi har i tillegg fått en del fast
driftsstøtte fra Finnmark Fylkeskommune og Sør-Varanger
Kommune fra og med 2008 og fra KUD fra og med 2009.
Norsk Kulturråd innvilget i 2006 arenautviklingsmidler
til PB på kr. 600 000,- pr år i 3 år, til og med 2008. Fra
2009 har vi hatt nye arenamidler fra Norsk Kulturråd på
750 000,- pr år til og med 2010. Vi har fått beskjed om at
det ikke kan søkes om forlengelse. 
Vi mister dermed kr 750 000 i driftsmidler fra 2011.

PB er fortsatt i en situasjon hvor bedriften er under-
bemannet sett i forhold til aktivitet, og arbeidspresset er
meget stort. Vi jobber kontinuerlig med å få på plass en
større andel fast finansiering slik at det blir mulig å an-
sette de nødvendige ressurser og å ha større forut-
sigbarhet. Dette har så langt vært vanskelig å få til.
Kommune og fylkeskommune har ikke mye penger å for-
dele. De nordnorske fylkeskommunene foretar nå en
revidering av Den Nordnorske Kulturavtalen. Vi har vært
med på flere innspill (møter/ skriftlige innspill) om saken
i 2010. Vi syns det er naturlig at Pikene på Broen kommer
inn som en del av denne avtalen, noe som ville bidratt til
en større grad av finansiering fra fylkeskommunene. 
Det har vært vanskelig å oppnå en større andel faste
midler fra KUD. De betrakter oss fortsatt som en fri pro-
sjektgruppe og som en del av departementets nord-
områdesatsing. Vi mener at Pikene på Broen har utviklet
seg til å bli en viktig og særegen institusjon med et fast
innhold, og at institusjonen bør måles ut fra kunstnerisk

innhold og kvalitet for dermed å komme inn på mer lang-
siktige og forutsigbare poster innen KUDs finansierings-
ordninger. På grunn av bedriftens spesielle innhold, håper
vi at Pikene på Broen kan bli definert som en knutepunkt-
institusjon innenfor KUDs satsing på kunst og kultur. 
Prosjektfinansiering i en så stor organisasjon er særs
arbeidskrevende og lite kostnadseffektivt, med mye tid
brukt til søknader, budsjettering og rapportering, og med
liten forutsigbarhet.

Virksomheten i 2010

BAR INTERNATIONAL  

Vi gjennomførte flere pe-
rioder i residencyprogram -
met BAR International i
2010: 

Periode 1: Januar-februar
2010 (tilknyttet Barents
Spektakel).

1A. Workshop for sangere/musikere fra arktiske 
områder.

Prosjekt-tittel: «Cutting-Edge Arctic».
Varighet: 4 dagers intensiv workshop i Kirkenes, med
tilsendt info og forberedelser før ankomst.
Deltakere: 16 profesjonelle musikere/ sangere: Inga Juuso,
Johan Sara Jr., Håkon Mjåset Johansen, June Shappa
(Norge); Lars Ánte Kuhmunen, Petter Berndalen (Sverige);
Kristiina Ilmonen (Finland); Stepanida Borisova (Yakutia),
Tatiana Lar (Salekhard), Olga Letykai Csonka og Zoia
Tagryna (Chukotka) fra Russland; Sylvia Cloutier (Cana -
da); Stephen Blanchett (Alaska); Anda Kuitse (Grønland),
kunstnerduoen SpringerParker (Tyskland).
Formidling: Åpningskonsert under Barents Spektakel 2010.

1B. Workshop; Stedsspesifikk /interdisiplinær:
Prosjekt-tittel: NORD RUTE (fase 2)
Varighet: 21 dager for 1 person, 14 dager for 5 personer,
3 dager for 3 personer.
Deltagere: 9 kunstnere. Lydkunstner Ross Adams, musi -
ker Ed Handley (Plaid) fra England, og poet og kunstner
Synnøve Persen fra Finnmark, Norge. Is- og snølabyrinten
ble utviklet og laget av Eric Mutel fra Finland/Frankrike i
samarbeid med 5 kunstnere/kunstlærere fra Murmansk. 
+ 12 elever fra Kirkenes Videregående Skole var med på
workshop en dag som del av sin undervisning.
Formidling: performance NORD RUTE, i snølabyrint i
Paviljongparken, Kirkenes under Barents Spektakel 2010.
1 måned senere - i London, på Trinity Buoy Wharf. 
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Periode 2. Residencyopphold for kunstner basert på
søknad. Oppdelt.

Varighet: 3 dager i 2010, 2-3 uker i 2011 
Deltaker: Knut Åsdam (Norge) 
Åsdam søkte fordi han ønsket å undersøke området og
forhold relatert til grenser, migrasjoner og det multi -
kulturelle, med tanke på å utvikle nye prosjekter senere.
Han ønsker nå å produsere en film her. 
Formidling: På sikt vil det bli laget en film.

Periode 3. Lengre residencyopphold for kunstner
basert på søknad.

Varighet: 23 dager i 2010 (+ 1 mnd i 2011)
Deltaker: Stefano Cagol (Italia): jobber med prosjektet
«Influence of physical and mental borders».
Formidling: Barents Spektakel 2011, utstillingen MIND
THE MAP!

Periode 4. Lengre residencyopphold for invitert
kunstner.

Varighet: 8 dager i 2010, (+ ca 3 uker i 2011) 
Deltaker: Morten Traavik (Norge) 
Formidling: Prosjektet Borderlines vises under Barents
Spektakel 2011, som en del av utstillingen MIND THE
MAP! + parallell visning i Oslo i samarbeid med KORO,
og under Nordiske Dager i Murmansk 2011.

Periode 5. Kort residencyopphold for invitert kunstner.

Varighet: 5 dager, 2 personer. 
Deltaker: Platform London ved Jane Trowell (England)
og Anna Grigoryeva (Russland)
Formidling: Platform London har etter sitt 5 dagers opp-
hold i BAR gitt oss beskjed pr mail at de ikke kan delta i
Pikenes kommende prosjekter fordi vi er direkte støttet
av et oljeselskap (TOTAL). 

Periode 6. Arkitektur. Kort residencyopphold for to
personer.

Varighet: 6 dager, 2 personer.
Deltakere: Jan Gunnar Skjeldsøy fra arkitektgruppen Stiv
Kuling, og forsker Christian Voie (Norge). Tilrettelagte
reiser og research i Sør-Varanger Kommune og til Kola
Halvøya med vandring rundt Middle Peninsula (pro-
sjektet Space Calendar).

Formidling: presentasjon på seminaret Visionary Arctic
under Barents Spektakel 2011. 

Periode 7. Opphold for kunstnerduoen SpringerParker.

Varighet:  21 dager x 2 i 2010 (resterende utsatt til januar
-februar 2011)
Deltakere: 2 stk, Oliver Schulte, Maik Timm (Springer
Parker)
Formidling: Barents Spektakel 2010, Barents Spektakel
2011.
SpringerParker har deltatt en periode i BAR 2010, i
workshoppen Cutting-Edge Arctic, og de har i tillegg vært
med oss på research-reise til Murmansk i februar 2010. 

6 av periodene har allerede resultert i nye kunstproduk-
sjoner som vi nå viser som deler av våre programmer fra
2010 og fremover. (Se egen rapport.) 

BARENTS SPEKTAKEL 2010

www.2010.barentsspektakel.no

Festivalen Barents Spektakel
er en tematisk, internasjo -
nal kunst og kulturfestival.
Festivalen i 2010 hadde
slogan ARCTIC CALLING
og ønsket å fokusere på
kunnskap og erfaringer fra
arktiske områder, på for-
holdet mellom arktis som
ressursbank og/eller  steder
for kvalitativ god bosetting.

Vi stilte en del spørsmål som vi gjennom ulike arrange men -
ter, og det vi kaller alternative stemmer, ønsket å belyse.
Vi ønsket også å styrke festivalens posisjon som interna-
sjo nal møteplass for folk i Barentsområdet og på tvers av
sektorer.
For å nå målene, gikk vi inn for å oppnå
• høyt kunstnerisk nivå på alle arrangementer
• nytt innovativt innhold og nye, innovative uttrykk,
• nye formidlingsarenaer som ga en tilleggsdimensjon til

det enkelte prosjekt
• større deltakelse fra eksterne miljøer nasjonalt og

internasjonalt
• større profesjonalisering i alle ledd av festivalproduk-

sjonen
• en større frivillig stab
• en rekke gratisarrangementer
• rimelige priser
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Parallelt med festivalen arrangerte Sør-Varanger kommune
Barentsdagene på oppdrag fra Utenriksdeparte mentet.
Barents Spektakel/Barentsdagene 2010 har hatt god publi -
kums oppslutning på de fleste arrangementer, totalt 13
000 publikummere. 
Dette er ca 30- 40 % økning på oppslutningen om festi -
valen sammenlignet med 2009. Dette til tross for mangel
på hotell. Det må bety at flere lokale folk har sluttet opp
om arrangementene, at flere tilreisende er her spredt ut-
over alle festivaldagene, og at mange har privat besøk i
forbindelse med festivalen. (Viser til egen rapport for fes-
ti valen.)

Utvalgt pressedekning av Barents Spektakel 2010:

«The Scotsman», Edinburgh:
«For the seventh year, hund reds of performers, politi-
cians, dancers, wrestlers, ice hockey players, artists and
singers gathered for an arts event with a clear foreign po -
licy objective – to link fortunes and nations by re-
connecting the Arctic Norwegian and Russian peoples
across the Great Divide».

«Finnmarken», Kirkenes:
«I Norge har vi kun en verdensby, og det er Kirkenes, sa
publikummer Peder Aresvik etter forestillingen»
«Sør-Varanger har vært gjennom en transformasjon det
siste tiåret, og i en av hovedrollene finner vi Pikene på
Broen».

«Sør-Varanger Avis», Kirkenes:
«Ikke bare er utstillingen laget av anerkjente kunstnere av
internasjonalt kaliber, men den bærer også preg av den
spektakulære merkelappen Pikene på Broen markedsfører
Spektakel med».
«Det sjuende Barents Spektakel fyller igjen Kirkenes med
samtidskunst, undring, installasjoner i snø og is, spen-
nende musikk og samfunnsspørsmål. Festivalen ble åpnet
i et inferno av ild, teater og fyrverkeri på et stappfullt torg!»
«Foran oss ligger Barents Spektakel der Kirkenes igjen
spikres på kartet som Nord-Norges mest spennende fes-
tivalby(...)Der spennende konferanser gjennom UD sine
Barentsdager får gå hånd i hånd med kunstneriske op-
plevelser og utfordringer vi for få år siden bare kunne
drømme om noensinne skulle skje hos oss».

«Time Out», Moskva:
«Imagine, they created the festival Barents Spektakel and
invited hundreds of Russians, Scandinavians, Americans,
etc. to discuss and debate on how to make the North a com-
 fortable and attractive place to live in, on how to preserve
the Arctic authenticity and not depend on the raw resour -
ces, but instead – rely on the cultural values. Does it sound
like a utopia? I saw it! The Russian philosophers would
have laughed and clapped their hands from happiness...»

TV «GTRK-Murman», Murmansk: 
«Arctic Calling! is a signal that is being sent this year in the
artistic Morse code by all who care about the future of the
Arctic… Barents Spektakel is over, but the Arctic is still
Calling to those who are ready not only exploit, but also
preserve and multiply the wealth of the North». 

ÅRSRAPPORT 2010

Cutting-Edge Arctic musikkproduksjon
med arktiske urfolkstemmer, åpnings-
konsert, Barents Spektakel 2010. Foto:
Evgeny Goman.



«Pravda Severa», Arkhangelsk:  
«For a small Kirkenes which is comparable with a district
town of the Arkhangelsk region, Barents Spektakel is a
shock amidst everyday routine life, is a kind of a kick, jus-
ti fying its existence. Hard to imagine that just some years
ago Kirkenes was looked upon as a dying town. But now
– who has not heard about Kirkenes? People call it di-
minishingly Kirkenesovka village, internationally – the
Russian Kirkenes or Transborder Kirkenes, and proudly –
the capital of the Barents Region».

PAN-BARENTZ 
Barents Art Triennale 2008-2010

www.panbarentz.com

Barents Triennalen, PAN-
BARENTZ 2008-2010 var et
EU kulturprosjekt med sam-
 ar beidsparter i Russland, Fin-
 land, Sverige, Nor ge, Dan -
mark og Tyrkia. 15 år etter
at Barentsregionen ble lan -
sert som et nytt geo grafisk

og politisk konsept i nord, inviterte Pikene på Broen til
en utforsking av Barentsidentitet gjennom kunst, arki -
tektur, urbanisme og politikk. 
Prosjektet hadde de siste deler av aktiviteten våren 2010. 

• Det første Barents Triennale-seminaret, Visionary Arctic,
ble planlagt i 2009 og gjennomført under Barents Spek -
takel 2010. 

• Utstillingen i Barents Triennalen, PAN-BARENTZ,
hadde sin siste visning og avslutning i Moskva med åp-
ning 16. Mars, på ARTPLAY Design Center. 

• Dokumentasjon på hjemmesider og rapportering, var
siste del av det to-årige EU-kulturprosjektet PAN-
BARENTZ som ble avsluttet i juli 2010. (Se egen rapport
for prosjektet).

Utvalgt pressedekning av Pan-Barentz i Olso og Moskva:

«Dagsavisen», Oslo:
«Pan-Barentz er ikke annet enn et banebrytende prosjekt
som går på tvers av fagmiljøer og som på en svært vel-
lykket måte bringer kunstfeltet inn i såpass brennbart ak-
tuelle tema at utstillingen nærmest burde være obliga -
torisk for politikere som jobber med saker som berører
Barentsregionen».

«Novaya Gazeta», Moscow: 
«The main message of Pan-Barentz is the following: cul-
ture is a means of changing life, or at least, quality of life
beyond the Polar Circle… Pan-Barentz is a manifest in-
cluding different scenarios of saving the region – and peo-
ple in it. The curators remind that the Arctic may soon
become the new Middle East. But at the same time it may 
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Utstillingen Pan-Barentz i Moskva, ArtPlay Design Center, mars 2010. Foto: Anastasia Zamjatina.



33

provide a new model for systematic management of re-
sources, it may find new ways of using resources that have
world-wide value – for developing the region and the
local communities, it may find the proper balance be-
tween the industrial and postindustrial. Of course, pro-
vided that one acts according to this model».

«Expert», Moscow: 
«The Barents Region is in total 1,9 mln sq.m. and about
6 mln people living in the subarctic climate, extracting
nickel, apatite, iron ore, gas and oil, and burying radioac-
tive wastes. For the last 16 years they have been doing it
keeping an eye on each other across the borders and try-
ing to build up cooperation in all possible spheres – trans-
port and infrastructure, environmental protection and
industrial modernization. As for the arts and culture, it
looks like they have got the following role in this story: to
ask questions which geopolitics is not able to answer, and
offer their own solutions. You can experience them at the
exhibition Pan-Barentz».

«Kommersant», Moscow: 
«Pan-Barentz demonstrates the most important achieve-
ment of the Northern territories – their capacity for
human dialogue… Curator Luba Kuzovnikova says that
«Pan-Barentz is a metaphor for dialogue». The Nor thern
dialogue – due to the climatic conditions – is rarely too
much wordy. So it has to be rich in meaning».

TRANSBORDER CAFE

Transborder Café er arena
for interdisiplinære åpne
diskusjoner som involverer
kunstnere, musikere, for-
fattere, politikere og fors-
kere, som forholder seg til
dagens politiske og kultu -
relle agenda og som er
kryd ret med mat og drikke
tilpasset dagens tema. I
2010 har vi gjennomført:

3 Transborder Cafeer un der Barents Spektakel 2010, 1
Transborder Cafe under Norske Dager i Murmansk 2010.  

PIKENE OPPDRAG / UTVIKLING

Salg av tjenester til eller oppdrag for andre er økende. I
2010 har vi gjennomført følgende:

Norske Dager i Murmansk (april 2010)
PB var ansvarlig for kunst og kulturprogram, planleg -
ging og gjennomføring på oppdrag av og i samarbeid med
Det Norske Generalkonsulatet i Murmansk. 

Åpning av videoinstallasjonen «Las Fronteras» av Los
Torreznos på Matadero Madrid (mai) 
http://www.mataderomadrid.com/ficha/404/border-
crossing-exercises.html 

Deltakelse / foredrag
I 2010 har vi holdt foredrag på følgende seminarer og
konferanser:
• Desember. Presentasjon (Luba Kuzovnikova) på Nor-

dområdedag: «Stavanger – Kirkenes: Open ports to
Northwest Russia», arrangert av Sør-Varanger kom-
mune og Greater Stavanger, Stavanger

• November. Presentasjon (Luba Kuzovnikova) på Nord-
områdeuka ved Alta videregående skole, Alta

• November. Deltagelse (Inger Blix Kvammen) på Dialog -
møte for visuell Kunst, i anledning revidering av Den
Nordnorske Kulturavtalen, Tromsø

• Oktober. Deltagelse (Luba Kuzovnikova) på the III
Residency Circle Meeting within the Nordic-Baltic
Mobility Programme for Culture, Vilnius 

• Oktober. Presentasjon (Maria Rusinovskaya) på møtet
for musikkfestivaler i Troms og Finnmark arrangert av
Norsk kulturråd, Tromsø

• Oktober. Deltagelse (Luba Kuzovnikova) på Feelgood-
uka arrangert av Samovarteateret, Kirkenes

• September. Luba Kuzovnikova deltar på det I Russisk-
Norsk KulturForum, Arkhangelsk

• September. Presentasjon (Maria Rusinovskaya, Inger Blix
Kvammen) for Nordområdeutvalget, Kirkenes

• September. Deltagelse (Luba Kuzovnikova) på worskhop
«Kunst på Brattørkaia», Trondheim

• Juli. Presentasjon (Evgenia Egorova) Kunst i grenseland.
Kunst som viktig motor i regional utvikling at Førde-
konferansen 2010 under Førdefestivalen, Førde

• Juni. Luba Kuzovnikova deltar på nettverksseminaret
«Goings On», organisert av Cecilia Andersson i sam-
arbeid med 98weeks project space, Beirut

• Juni. Presentasjon (Luba Kuzovnikova) på Barents
Reunion 2010, Haparanda

• Juni. Presentasjon (Evgenia Egorova) på Nordnorsk
kulturpolitisk konferanse «Internasjonal kultursatsing
i nord!» under Festspillene i Nord-Norge, Harstad

• Juni. Presentasjon (Luba Kuzovnikova) på ledermøte
«Hjelp til Selvhjelp» arrangert av Norske Billedkunst-
nere, Oslo

• Juni. Presentasjon (Luba Kuzovnikova) på seminaret ar-
ran gert av KS Samfunnsutvikling, Kirkenes
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• Mai. Presentasjon (Luba Kuzovnikova) på Festival
Seminar, arrangert av Finnmark Høgskole, Alta

• Mai. Presentasjon (Luba Kuzovnikova) på International
Forum on the Northern Dimension Partnership on
Culture, arrangert av Nordisk Ministerrådet, St. Peters-
burg

• Mars. Master-class (Luba Kuzovnikova) «Kunstprosjek -
ter og regional identitetsbygging», innenfor utstillingen
Pan-Barentz, Moskva

• Mars. Presentasjon (Luba Kuzovnikova) på et metodo -
logisk seminar «Kunstner og identitet», Instituttet for
Innovative Utdanningsstrategier, Moskva

• Februar. Presentasjon (Inger Blix Kvammen) for Kultur-
avdelinga ved Troms Fylkeskommune, Kirkenes

PIKENE FORMIDLING 

Pikene på Broen føler ansvar for å formidle til og å ak-
tivisere barn og unge i regionen i prosjekter og andre til-
tak. Profesjonelle kunstnerne tilknyttet stipendiat -
programmet BAR International eller Barents Spektakel
har også I 2010 vært med på flere prosjekter for skole-
klasser i Finnmark eller grupper av ungdom fra Barents-
landene. 

PIKENE NETTVERK

Pikene på Broen legger vekt på å utvikle allerede eksiste -
rende og nye nettverk av samarbeidsparter kontinuerlig i
forbindelse med planlegging og gjennomføring av egne
prosjekter og gjennom deltakelse på andres møter og ar-
rangementer som har relevans for oss. Vi bidrar også som
rådgivere til andre angående grenseoverskridende kunst
og kultursamarbeid, fordi mange henvender seg til oss pr
e-post og telefon. Dette gjør vi oftest uten betaling.

Ansattes verv i andre kunst- og kulturorganisasjoner og
institusjoner i 2010:
Nestleder i styret for Festspillene i Nord-Norge: 
Inger Blix Kvammen.
Styremedlem i Norske Kunsthåndverkere (NK): 
Inger Blix Kvammen.
Styremedlem i Samiske Kunstnere (SDS): 
Inger Blix Kvammen.
Prosjektgruppe for POTENSIAL, Norske Kunsthåndverkere
Nord-Norge: Inger Blix Kvammen.
Kunstnerisk Råd Saviomuseet: Inger Blix Kvammen.
NKNNs Jury: Inger Blix Kvammen.
Styremedlem i tre lokale aksjeselskap (Regnskapssjefen
AS, Pasvik Handel AS, Pasvik Taiga AS): Mona Danielsen.
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Il Corso av Pan.Optikum, åpningsshow. Barents Spektakel 2010. Foto: Sven Hansen.
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