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Bjarne Riesto dokumenterer vindpark!
Han har vandret mellom svære maskiner og
voldsomme vindmøller under tøffe værforhold for
å få de beste bildene. - Det er spennende og
annerledes å jobbe som industrifotograf, sier Bjarne
Riesto. Han som er mest kjent for sine fotografiske
tolkninger av Finnmarksnaturen har vært
industrifotograf på oppdrag for Varanger KraftVind
på Raggovidda utenfor Berlevåg. Nå er
oppdraget snart over.
- Jeg har prøvd å ta litt annerledes bilder enn det
mest opplagte og forhåpentligvis tilført en ekstra
dimensjon utover det rent dokumentariske, sier
Riesto. Oppdragsgiver Varanger KraftVind ro. Bjarne er en dyktig fotograf, vi er svært fornøyd
med jobben han har gjort, sier daglig leder Tore
Martinsen. Les mer på http://www.hermetikken.no

SURSTOFF - endelig klart for en felles møteplass!
Den 2. og 3.oktober skal det forhåpentligvis skje – flere kulturnæringsbedrifter i Finnmark enn
noen sinne, skal komme sammen.
- Vi gleder oss veldig, og er samtidig utrolig spent, sier daglig leder i Hermetikken Mette Westlie.
Sammen med VERK i Hammerfest, Klekkeriet i Alta og Kulturnæringssatsingen i Berlevåg, har vi
tatt initiativet til prosjektet SURSTOFF.
Bakgrunnen for prosjektet er en spørreundersøkelse som ble besvart av 131 kulturnæringsgründere i fylket. Her fremkom det to viktige ting. Det ene er ønske om mer markedskompetanse og kundefokus. Det andre er at 70% ikke deltar i noe form for samarbeid eller
nettverk med andre kulturnæringsutøvere, og at dette er noe de ønsker seg. Gjennom SURSTOFF
håper vi å svare opp kulturnæringsbedriftenes ønsker. Vi vil bidra til å synliggjøre de fantastiske
kulturnæringsbedriftene i fylket. Det hele starter med en felles møteplass den 2. og 3.oktober i
Vadsø. Innovasjon Norge og Finnmark Fylkeskommune er helt sentrale støttespillere som gjør det
mulig for oss å gjennomføre dette.
https://www.facebook.com/events/1458996927717279/?fref=ts
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- Varangerfestivalen 2014 ble en folkefest og et
musikkløft for nordområdene!
Det sier festivalsjef Maria Utsi
som så vidt har landet etter en
suksessutgave av den 32.
Varanger-festivalen.
- Vi hadde to mål, det ene var
å løfte nordområdenes
musikere og det andre var å
lage en folkefest. Det klarte vi!

Nordområdefokus og
synlighet
I år startet Varangerfestivalen
med et løp for å være den
eneste festivalen i nord som tar
ansvar for synliggjøring og
musikk fra nordområdene.
- Åpningskonserten var
ekstremt vellykket, der vi
sammen med ENI Norge for
første gang lanserte
musikkstipendet Arctic Talent,
sier Utsi.
Stipendet var på hele 400 000
kroner og gikk til Tromsøbaserte
Thebandcalledoh.
Dette er et av flere tiltak som
gjør at Varangerfestivalen har
markert seg regionalt og
nasjonalt på en annen måte
enn tidligere.
- Åpningskonserten ble spesiell i
år fordi prosjektet Northern Soul
ble en suksess. Det er et
opplegg der unge kunstnere
fra nordområdene får mulighet
til å lage et bestillingsverk for
Varangerfestivalens
åpningsdag.

Folkefest over alle
støvelskaft
Varangerfestivalen satset stort
på å skape folkefest for å
engasjere en enda større del
av Varangerfolket. - Vi ville at
festivalen skulle være for alle,
derfor hadde vi gratis program,
gratis inngang i Finnmarkenteltet og musikk vi vet folk liker.
- Vi lyktes så inderlig, og det var
fabelaktig å oppleve
responsen i byen.
Men - vi er helt på grensa av
hva vi klarer, festivalen ble
kanskje litt for stor i år. Vi var
ikke forberedt på at så mange
folk skulle innta byen, mange
fler enn noen gang tidligere,
forteller festivalsjefen. Hun så at
infrastrukturen ikke var
dimensjonert for så mange
gjester, og det ble en enorm
belastning på de 200 frivillige
som strakk seg så altfor langt
for å klare å ta imot havet av
glade festivalere.

Festivalsjef Maria Utsi. Foto:
Finnmarken

Simone R. Grøtte. Foto: Tuva
Åserud.

Publikumssuksess. Foto: Tuva
Åserud.

- Vi må gå i tenkeboksen for å
se hvordan vi gjør det neste år,
slik at belastningen ikke blir så
stor på de frivillige, og at
tilbudet til publikum blir enda
bedre.
- Ja, det blir et overskudd i år
for første gang siden 2011, sier
festivalsjefen fornøyd. Men det
blir ikke så stort som vi først
trodde.

Artist Anne Grete Preuss.
Foto: Tuva Åserud.

Festivalkunstnere i 2014 var
Herman Rundberg og Simone
R. Grøtte.

Folkeliv. Foto: Tuva Åserud.
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Nytt om Hermetikken-bedriftene
Filmpremiere på dokumentaren Eallin ja Ivnnit /
Fargene og Livet i Karasjok ble en suksess.
Applausen var sterk og hjertevarm, og
tilbakemeldingene etterpå var at filmen tar opp et
viktig tema: Vi kjenner alle noen som sliter med alkohol
og rus, men vi får sjelden se mennesket bak
avhengigheten. Den innsikten ga Amund Anti oss i
denne filmen, dokumentert av den filmskaperen som gir
oss de vakreste filmbildene.
Les mer på www.hermtikken.no

Kreativ Industri gjør en kjempejobb for Norfishingmessa, Dáhttu kulturnæringsprogram og
Finnmarkskonferansen.
Hermetikken-bedriften er svært aktiv på flere felt, og gjør
seg bemerket ved å være kompetent, positiv og opptatt
av faglig kvalitet. Dáhttu kulturnæringsprogram har
Kreativ Industri prosjektledelsen for, et oppdrag de har
for Sametinget. Les mer om det viktige programmet som
er et tilbud for samiske kulturnæringsbedrifter:
www.hermetikken.no

Arc Giraff er en av 6 Hermetikken-bedrifter som er
nominert til næringslivsprisen på
Finnmarkskonferansen.
- Å drive fra Finnmark gjør at vi driver annerledes og
bedre, skriver avisa Finnmarken i et stort oppslag for en
uke siden (foto: Øystein Ingelæ).
Hermetikken har også inne nominasjoner på Trine
Hamran Media, Kreativ Industri, Govas Film &
Medieproduksjon, Bjarne Riesto og Hermetikken
Næringshage AS.

Hermetikken-bedriften 8 Yoga til Sylvia Stiglic åpner
nytt yogastudio i Tromsø.
Vi gratulerer!
Den offisielle åpninga av 8yoga shala i Tromsø er 1.
september. Følg åpninga på
https://www.facebook.com/pages/8-Yoga/306770152675435?fref=ts
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Hermetikken ønsker Grenseløsfestivalen og
medlemsbedriften Stian Labahå til lykke med
festivalen 5.-6. september i Kirkenes.
Grenseløsfestivalen leverer det største og beste norge
har på artistfronten for alle aldersgrupper. I år blir det 3.
gang vi tar norsk kvalitet til Øst Finnmark med en
fantastisk lineup med Hellbillies, DumDum Boys, Bøbben
& Yogi, Halvdan Sivertsen, Hanne Sørvaag og Laila
Samuelsen.
Følge med Grenseløsfestivalen på

https://www.facebook.com/GrenselosFestivalen?fref=ts

Hermetikken-folket hadde selvsagt også vært i
Vardø på den nasjonale konferansen "Den lange
reisen" i Vardø i slutten av august.
- Statens Vegvesen hadde satt sammen en spennende
konferanse "Den lange reisen" med så forskjellige tema
som turistveger, trolldom, kvinner og demokrati.
Morsomt å bidra, skriver Ingjerd Tjelle på sin Facebookside. - Wenche P og jeg holdt foredrag om galskap og
næringsutvikling i Varanger og Finnmark.

Kontakt oss
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Hermetikken Næringshage AS

Telefon: 410 21 591

Daglig leder: Mette T. Westlie

mette@hermetikken.no

Banken, Tollbugata 16

post@hermetikken.no

9800 VADSØ

http://www.hermetikken.no

