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FREMMEDART AS

Kontakt: Galina Manikova

Vestre Braarudgate 2B
3181 HORTEN

Telefon: 90017522

kr. 150 000,-

Organisasjonsnummer eller personnummer :
915752071

Søker fra Samfunnsløftet

E-post: galina@online.no

Kontonummer: 15036443534
Løfte: Arenaløftet
Kategori: Kultur

Prosjektets tittel

Kunstarena Rambergstrand
Hvem søker?

Fremmedart as er en ideel organisasjon opprettet i 2015 for å utvikle etableringen av et nytt fotografisenter og en
ny kunstarena på Rambegatrstrand i Lofoten. Det skal ikke tas utbytte av virksomheten, alle de genererte inntekter
skal gå til videreutviklingen av konseptet.
Det har vært mye motgang og misfprståelser rundt intensjoner og hele konseptet. Både kultursjef og næringssjef i
Flakstad har vært meget positive, men vi havnet midt i et strid mellom de ulike politiske partier og deres
representanter, noe som har ført til endelige forsinkelser i reguleringer av arealer.
Nå er dette endelig vedtatt i kommunen og regulert slikt at vi kan endelig bestille arkiekttegninger og søke om
byggetillatelse.
Det er bevilget 150.000 kr. fra Rom for kunst ordningen i Norsk Kulturråd til utvikling av en ny kunstarena på
Rambergstrand. Bevilgningen er betinget med en lokal eller regional medfinansiering på minst samme nivå.
Siden dette prosjektet har blitt forsinket, må vi nå skaffe denne medfinansieringen før slutten av 2019, ellers blir
denne bevilgningen trukkey tilbake.
Derfor søker vi nå om 150.000 kroner fra SNN-1, arenautvikling. Det ser ut for oss som at denne ordningen i
SNN-1 passer helt presist til dette.
Vi håper at dere er enig?

Medsøkere
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Hva er prosjektet?

www.atelier-rambergstranda.no
Fremmedart as er oppretet for å etablere en ny kunstarena på Rambergstrand i Flakstad kommune i Lofoten.
Billedkunstner Galina Manikova ønsker å donere alle sine materialer og utstyr til et nytt fotografisenter som skal
bygges på stranda for å drive og admi istrere hele virksomheten. Fokuset skal bli på alternaiv fotografi, gamle
footeknikker, storformat fotografering og fotooverføring på ulike materialer. Dette er et felt som Galina Manikova
har sin internasjonalt annerkjent ekspertise i og som hun nå ønsker å gi i arv til de yngre geneasjoner kunstnere,
designere, fotografer og kunsthåndverkere som kan ha interesse og bruk for dette.
Hvis vi lykkes med å sette opp noen bygninger for å huse de besøkende kunstnere og lærere samt kunne tilby
coworking spaces, utstilling og undervissning, ønskes det å tilby kurs, festivaler, utstillinger og mer rettet opp mot
flere grupper lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette kan bli aktuelt å tilby både til profesjonelle og amatører,
voksne og barn.
Prosjektleder Galina Manikova er en efraren lærer med høyskole lektorkompetanse og 40 års undervisnings
erfaring.
Nå ønsker hun å føre all hennes erfaring og kunnskap videre slik at det ikke går tapt og kommer mange andre
mennesker til godet.
Utstyret, biblioteket, camera samlingen og materialer har et større verdi når alt dette er samlet sammen.
Galina Manikova har satset alt det hun eier i dette prosjektet og overført alle midlene til Fremmedart as som skal
adminiatrere dette videre. Hun har ingen intensjoner til å skaffe egne gevinster eller berike seg selv.
Tanken er at det er alleredemange fotografer som har sit virke i vakre Lofoten. Dette nye fotografisenteret kan tilby
nye erfainger og merkunnskap til flere kundegrupper.
Selv uten et tak over hodet har bedriften klart seg i 4 år med et positivt års resultat i 2018.
Med kurs, festivaler, artist--in-residency og utleie av arbeidsplasser i de små husene som er planlagt i tilknytning til
dette senteret, har vi tro på at dette kan bli et godt tilskudd til det allerede eksisterende og varierte nordnorske
kunstarenaen.
Vi må skaffe en medfinansiering før åtsskifte.
Det har blitt blitt gitt en dispensasjon fra LNF til boligformål på fjellsiden av tomta den 22.oktober, derfor er det klart
for prosjekteringen og utvikling av arkitekttegninger.
Se mer om dette på
https://flakstad.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=132&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=266&
"Flakstad kommune stiller seg positiv til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealplan og gir Galina
Manikova dispensasjon til å etablere bolig på omsøkte areal."
Vi håper derfor på deres posiive svar snarest mulig.

Hvor finner aktivitetene sted?

Kommune: Flakstad
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Hvorfor bør prosjektet være en del av samfunnsløftet?

Flakstad kommune er en fraflytningskommune, basert på de tradisjonelle fiskenæringer. Etablering av denne
fremtidsretet kulturnæringen av denne dimensjonen i kommunen vil skaffe nye synergier, bieffekter, nye
arbeidsplasser og større tilbud til barn og unge. Det skal komme mange deltakere til aktivitetene ved dette senteret
i tiden fremover, mange av disse menneskene kan tilføre egne aktiviteter og kanske føre til at det blir attraktivt for
flere mennesker å bosette seg i Flakstad kommune.
Næringssjefen i kommunen ser meget positivt på denne etableringen. Han skrev:
"Kommunen mottok fra henne en søknad om støtte fra næringsfondet, og den har fått positiv innstilling.
https://flakstad.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019001747&scripturi=/innsyn.aspx&
Søknaden ble avvist i formannskapet pga at det først må søkes dispensasjon fra reguleringsplan. Søknaden kan
fremmes igjen når dispensasjon eventuelt er innvilget.
Prosjektet har en ambisjon om å finne de mest relevante og tidsaktuelle løsninger for å kunne bli en visningsarena
og et pilotprosjekt for minihusfelt konseptet som er meget populært verden over. Det planlegges å prosjektere flere
små boliger i størrelser 50-70 kvm i
tilknytning til hovedbygget på strandsiden.
Flakstad kommune har behov for flere boliger i nær avstand til skole, butikk, helse og andre sentrumstilbud.
Kommunen har deltatt i utredning av minihus som et supplement for de som ønsker å ha et enklere boligalternativ.
Dette er et aktuelt tiltak for følge opp vedtatt boligpolitisk plan for Flakstad. Minihus vurderes som aktuelle i det
området som denne eiendommen omfatter, med attraktiv beliggenhet og utsikt mot Rambergstranda. Graden av
innovasjon i slike prosjekt vil naturlig nok variere, og det foreligger ikke detaljert informasjon enda.
Flakstad kommune er i gang med et felles arbeid med kommunene i Lofoten for å utvikle en ny klima- og
energiplan. Innovative og miljøvennlige løsninger er et viktig tema i denne sammenheng. "
Dispensasjonssøknaden for fjellsiden er innvilget den 22.oktober 2019.

Kostnadsbudsjett

Beløp Kommentar
100 000,- en arkitektskisse
300 000,- et forprosjekt fra arkitektene
500 000,- detaljerte tegninger
50 000,- arealplan
50 000,- søknad til kommunen
50 000,- kommunale omkostninger
150 000,- administrasjon og tilleggsomkstninger
400 000,- vei og fundamentering
50 000,- søknad il Statens vegvesen og nabovarsler
50 000,- reiser og opphold for arkitektene
1 700 000,- Sum

Finansieringsplan

Beløp Kommentar
150 000,- Samfunnsløftet
150 000,- Romfor kunst, kulturrådet
1 400 000,- egenfinasiering fra bedriften Fremmedart as
1 700 000,- Sum

Vedlegg

[x] Bevilget
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https://snn.sponsorportalen.sparebank1.no/file/2/4/7bd0753c6f3309ca7f8ce84d29b9bd/vilkar-og-betingelser-for-tilskudd-opprettholdes---rambergstrand-arenaut
https://snn.sponsorportalen.sparebank1.no/file/1/a/2d41210963b903c280fe2791a703e8/kunstarena-rambergstrand.pdf
https://snn.sponsorportalen.sparebank1.no/file/e/7/b54d8bc4d2d597294e4922505c9261/tilhildestenseng0619.pdf
https://snn.sponsorportalen.sparebank1.no/file/3/7/186150cfaab1b9c1fe0c29acd00b30/minihus-kunstnerfelt.pdf

Lenke til din søknad
https://snn.sponsorportalen.sparebank1.no/samfunnsloftet/minsoknad/4W8uL1eAc83XVge_HPAriA

