
 

 
Velkommen til kulturgründere  

 

- Vi vet at mange kulturgründere har startet spennende selskap i 

Vadsø og har hjemmekontor. Vi ønsker å gi dem et veldig rimelig 

tilbud om prosjektkontor for komme sammen med andre 

kulturnæringsbedrifter i byen. Det sier Mette Westlie, daglig leder i 

Hermetikken Næringshage, som sammen med Nord Varanger 

Eiendom står bak tilbudet. Les mer: www.hermetikken.no 

 

 

Hermetikken blir spaltist! 
 

KULT mag ringte her om dagen og spurte om Hermetikken 

Næringshage ville være spaltist i magasinet som er spesialsydd for 

kultur og kreative næringer. Da svarer man selvsagt JA! - For det gir 

en unik mulighet til å nå ut til hele landet med meninger og 

synspunkter fra vårt ståsted, fra den første og nordligste 

kulturnæringshagen. Første kommentar fra oss kommer i slutten av 

april. Følg med! 

 

Kick-Off Pilot 

Hvordan kan Hermetikken-bedriftene, som er så god på blant annet 

foto, tekst, musikk, film, design og kommunikasjon, gå sammen for å 

løse kundenes formidlingsbehov? Det er oppgaven når kulturnærings- 

bedriftene møtes den 3. april på Kick-Off pilot. Kulturrådet har 

bidratt med penger til å utvikle 4 piloter der vi i samarbeid skal jobbe 

frem konkrete formidlingstilbud som både er kundestyrt og 

tilbudsstyrt. Vi kommer tilbake med mer etter Kick-Off´en!  

 

  

 

Nyhetsbrev utgave mars 2014 

Skattefunn gir million-
gevinst til Hermetikken- 
bedriften Arc Giraff 

   

 

 

 

 

 

Kreativitet er en forutsetning for 
innovasjon, det vet bedriftene. Men 
hvor kreative er de og hvilket 
potensiale har de for å bli enda mer 
kreativ?  
 
- Det er det vi skal se på gjennom 
vårt kreativitetsprosjekt for 
næringslivet, sier Kristian Wengen, 
leder for Arc Giraff, den største av 
Hermetikken-bedriftene.  
- Det er et prosjekt med foreløpig 
ramme på 7 millioner og et 
spennende og utviklende prosjekt å 
jobbe med. 

Les mer: www.hermetikken.no 



 
Datoen er nå klar - Kulturnæringskonferanse i Tromsø 26.-27. mai  

For første gang skal det arrangeres en nasjonal kulturnæringskonferanse, og 
den skal være i Tromsø den 26.-27. mai. Noter deg datoen hvis du er interessert 
i å møte kulturnæringsbedrifter, politikere og andre aktører som er viktig for vår 
næring. Til avisa Nordlys i februar sa kulturminister Thorild Widvey: "Nettopp 
samarbeid mellom private og offentlige aktører på kunst- og kulturfeltet er 
viktig for den nye regjeringen. Og da må vi lære om hva vi som myndigheter kan 
gjøre for å legge best mulig til rette for dette." 

 

Utlysning: Kunnskapssenter for kulturnæringene 

I Kulturdepartementet skal etablere et kunnskapssenter for kulturnæringene for perioden 2014-2018. Senteret 

skal bidra til utvikling av kulturnæringene i Norge. Oppdraget lyses nå ut med søknadsfrist 5. mai. - Senteret vil 

bidra med kompetansen som skal til for å få kulturvirksomhetene opp å stå, slik at de som vil utvikle næring av 

kultur kan leve av det, sier kulturminister Thorhild Widvey.  

Interessert? Utlysninga finner du her: https://www.doffin.no/Notice/Details/2014-939288  

 
 
Nordnorsk filmbransjetreff i Alta 

I forrige uke ble det arrangert filmbransjetreff i Alta, der 

filmfolk fra hele Nord-Norge møttes for å knytte nettverk, vise 

frem arbeidet sitt og finne ut hva som skjer i bransjen. Viktig var 

det også at politikere og finansiører også møtte filmarbeidere fra 

nord. Det er Nordnorsk Filmsenter i samarbeid med andre 

finansieringsinstitusjoner som har tatt initiativ til en årlig 

møteplass for filmbransjen i nord.  

  

 

 
Kontakt oss 

Hermetikken Næringshage AS 
Daglig leder: Mette T. Westlie 

Banken, Tollbugata 16 

9800 VADSØ 

 

 

 

Telefon: 410 21 591 

mette@hermetikken.no 

post@hermetikken.no 

http://www.hermetikken.no 

 

Om du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet sender du avbestilling ved å sende mail til post@hermetikken.no 

 

Kulturminister Thorild Widvey. 
Foto: NRK.  

Fra filmbransjetreff i Alta 20.-21. mars. Foto: Torill Olsen. 


