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Generell
informasjon
SalsaNor prosjekter har nå
fungert i 2 1/2 år siden etablering
sommeren 2015.
Forrige Årsmøte ble avhold ultimo 2016.
Denne rapporten omhandler alle
aktiviteter gjennomført under SalsaNor
prosjekter i løpet av 2017. SalsaNor
Stavanger og SalsaNor Trondheim
utarbeider sine egne Årsrapporter.
Styringsgruppa i SalsaNor prosjekter består
av Henriette Sevland (Stavanger), Torbjørn
Øvergård (Trondheim), Bernt Rygg og
Reidun Svabø (Oslo).
Vi har gjennomført to arbeidsmøter i 2017,
samt flere kortere styringsgruppemøter på
Skype.
Etter mange år med et sett med minimumsvedtekter for organisasjonen, gjorde
styringsgruppa en betydelig jobb med å
formulere et nytt sett vedtekter i 2016, godt
tilpasset organisasjonen og med utførlige
formelle rutiner for en sunn drift.
Vedtektene ble forankret i samtlige
SalsaNor-organisasjoner slik at vi nå har
kun ett sett likelydende vedtekter for
SalsaNor nasjonalt.
Samtidig lanserte styringsgruppa vårt nye
motto «Oppdag en ny verden», som er blitt
godt mottatt i organisasjonen og som vi
føler gjenspeiler godt vår målsetting.
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Antall medlemmer i organisasjonen totalt
pr. 31.12.2017 var 141, hvorav 8 SalsaNor
UNG-medlemmer.
Prosjektorganisasjonen har i løpet av 2017
gjennomført 5 arrangementer med totalt ca.
1200 deltakere. I tillegg kommer den
vanlige kursdriften med ca. 275 deltakere.

Økonomiske tilskudd fra det
offentlige
SalsaNor har siden etablering i 1999 søkt å
ha en bærekraftig drift basert alene på
deltageravgift og medlemskontingent.
Organisasjonen søker ikke profitt og driften
er tuftet på frivillighet.
Søknadsomfanget har vært basert på tid og
overskudd utenom det ordinære
organisasjonsarbeidet, men fra 2012 er det
blitt forberedt og sendt inn søknader noe
mer systematisk og organisasjonen har
bevisst satt av mer tid til dette.
Siden SalsaNor flyttet inn på Sentralen i
Oslo mars 2016, har vi satt av enda mer
ressurser til søknader, og sendte i 2016 inn
11 søknader, hvorav vi fikk innvilget 2 (totalt
35 000 kr).
I 2017 sendte vi inn 17 søknader om
offentlig støtte, knyttet til konkrete
prosjekter. Av dem ble 7 innvilget (totalt 113
919 kr), den ene til SalsaNor Stavanger.
Vi sendte også inn søknad om driftsstøtte i
størrelsesorden kr100 000 for første gang;
denne blir behandlet januar 2018.
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Prosjektene
gjennom 2017

dansere og instruktører utenfor Norge i
fagarbeidet.

Prosjekt:
Ruedastandarden
Løpende faglig fordypning og illustrasjonsvideoer av
Rueda de Casino, publisert på ruedastandard.com og
Youtube. Pr. 31.12.2017:
ca. 5 500 abonnenter og 2 300 000 visninger
For dette prosjektet er det spesielt fire
begivenheter fra 2017 som kommenteres :
1. Ruedastandarden ble oppdatert i 2017
med særlig fokus på kjernefigurer..
Helgen 30. April-1.mai gjennomførte vi
fagsamling med filming på Union Scene
i Drammen.

Det første nettverksmøtet ble avholdt
under Ruedakongressen i Stavanger i
september.
3. Hjemmesiden ruedastandard.com fikk
en ansikstsløftning med ny mal og
forbedret struktur i 2017.
4. Den mest spennende 2017-nyheten hva
angår SalsaNors faglige arbeid med
Rueda de Casino, er at vi har innledet et
samarbeid med filmproduksjonsselskapet Felles Film AS. Sammen med
dem skal vi etablere en helt ny videokanal for videoene våre, samtidig som vi
skal høyne kvaliteten på presentasjonen.

2. Vi mottok 22 000 DKK i støtte til
etablering av et skandinavisk nettverk for
Rueda de Casino.
Vi har lenge ønsket å involvere cubanske
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Prosjekt:
SalsaNor to Cuba
DATO: 17.mars-1.april
STED: Havana og Viñales, Cuba
DELTAKERE: 24

Prosjekt:
SalsaNor Oslo
DATO: Hele året
STED: Nordpolen skole og Dancecity
DELTAKERE: 312 (ukeskurs og helgeworkshops)

Vår 12. dansereise til Cuba, med Merete
Thorsen og Reidun Svabø som
prosjektledere.

Kursaktivitet ble startet opp i 2016, og er
gradvis bygget ut i 2017 til å omfatte 5 kurs
pr. uke, tre Rueda, ett Salsa parkurs og ett
egenutviklingskurs (cuban movement).

Etter flere år i bydelen Vedado, var vi i 2017
tilbake i Miramar og Hotel Comodoro, hvor
vi startet med Cuba-reisene i 2005.

Instruktørene våre i Oslo er Bernt Rygg,
Livan Rondon og Lisa Ask.

Vi hadde danseundervisningen ute under
soltak, med Herson Fernandez som
hovedinstruktør, og 24 cubanske
dansepartnere som alle med unntak av et
par har formell dansebakgrunn.

Ruedakursene til Bernt Rygg er svært godt
besøkt, mens det er mer utfordrende å
rekruttere nok deltakere til de andre
kursene.

Gruppa bodde i Miramar både før og etter
utflukten til Viñales. Til Viñales var
hovedinstruktør og to andre dansere med.
El Moro var med som 3. reiseleder.
En svært vellykket tur med en flott gjeng fra
Norge og et strålende lag av dansere fra
Havanna.
Kurskomitéen har bestått av Anne-Kathrine
Nytrøen Vangskåsen og Signe Mostrøm,
bistått av Bernt Rygg og Reidun Svabø. Da
Signe gikk ut i permisjon kom Johanne
Mølnvik inn i kurskomitéen.
I august ble det arrangert en kurshelg med
Herson Fernandez (Cuba) som instruktør og
fest med Rohan Brown (UK) som dj. I
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desember arrangerte vi Adventsalsa som
sesongavslutning med workshops med
Daniel Domínguez Pereira (Cuba/Spania),
Lisa Ask og Bernt Rygg, Julekonsert med
Hovedøen Social Club på Riksscenen og
matiné på søndagen.
Vi hadde egne ad hoc arrangementskomitéer for helgearrangementene.

Thorsen, Hilde Iversen og Atoussa
Hamedan-Nejad som nøkkelpersonell.
Av internasjonale headliner artister hadde vi
bl.a. Osmani Segura, Moe Flex, Leysis
Smith, Yorge Armando og Patricia la
Peruana.

Prosjekt:
SalsaNor Rueda
Congress
DATO: 31. august-3. september
STED: Sola/Stavanger
DELTAKERE: ca. 200 (pass) + 200 (fest)
Nok en vellykket Ruedakongress ble
gjennomført i september, denne gangen på
Clarion Hotel Air ved Sola flyplass med
nesten 180 solgte pass, ca. 30 frivillige og
nesten like mange artister. Til festene kom
det totalt sett ca. 200 gjester i tillegg.

Henriette Sevland og Reidun Svabø var
prosjektledere, med Bernt Rygg, Merete
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Vi var usedvanlig heldige med været; Friday
Social-turen avsluttet med Rueda utenfor
Sola strandhotell vil bli husket lenge.

Vi var i år spesielt fornøyd med venuehotellet Clarion Air og det gode
samarbeidet vi hadde med dem.
Evalueringene fra deltakere var svært gode,
og mange beskrev denne kongressen som en
av de aller beste av Ruedakongresssene de
har deltatt på. En usedvanlig god respons på
neste års vertsby Malaga i Spania.
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Prosjekt:
Oslo Caribbean
Feeling
DATO: 27. - 29. oktober
STED: Sentralen, Oslo
DELTAKERE: ca. 110 (pass) + 400 (fest)

Andre utgave av SalsaNors nyetablerte
festival i samarbeid med Daniels-Dance
v/prosjektleder George Daniel, ble en
varm og inkluderende event i flotte
lokaler på Sentralen i Oslo. En liten
økning i solgte festivalpass fra i fjor og en
fantastisk oppslutning på Caribbean
Night lørdagskvelden, med jubileumskonsert med La Descarga. Over 400
personer var tilstede denne kvelden.

Profilen på denne festivalen er en
breddefestival som dekker flere karibiske
og latinamerikanske rytmer, med Moe
Flex (UK) som fast hovedartist og MC, et
par internasjonale navn, og så
hovedsaklig instruktører, dj´er og
dansegrupper som er bosatt i Norge. Vi
opplever å treffe godt med konseptet;
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mange lokale artister får delta på en
internasjonal event, og vi har god
spredning av deltakere fra hele landet,
som viser at programmet trekker mange
og dette er en festival man har behov for,
lokalt i Oslo og som nasjonalt tilskudd.
Det er videre en målsetting å ha en
tverrkulturell tilnærming i denne
festivalen, og inkludere musikk og andre
kunstformer i tillegg til dans. Billedkunstneren Guillermo Cárdenas stilte i
år ut bilder i Gullhallen under helga.

Av positive ting å spesielt trekke fram fra
festivalen i 2017, vil vi ta med:
- god rekruttering av mange nye, glade
og dyktige frivillige til festivalen
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- Moe Flex´ sin Musicality-workshop
med musikere fra La Descarga i
Marmorsalen, og det at vi hadde
- konsert med i programmet, noe vi
ønsker også i fremtiden på festivalen.

med en vellykket Rueda-oppvisning med
alle ungdommene på Furusetfestivalen.

Prosjekt:
SalsaNor UNG
DATO: hele året
STED: Bryn skole/Sentralen/Dancecity/Furuset
DELTAKERE: 33

SalsaNor har historisk hatt sporadiske
tilbud for barn og ungdom.
Fra 2016 startet vi et ungdomstilbud i
Oslo, med et etter-skolen tilbud på
Sentralen med Rueda de Casino og
Reggaeton, samt et helgeseminar for
ungdom med Cubansk Rumba, og to
feriecamps i sommerferien med fokus på
Rueda de Casino, sosial kompetanse og
sunn mat. (Samtidig startet SalsaNor
Stavanger et ukentlig barnedans-tilbud.)
SalsaNor har brukt mest ressurser på å
rekruttere deltakere via Barneverntjenesten (EMF), Krisesenter, NAV og
ved noe samarbeid med skoler i Oslo.
I 2017 tilbød SalsaNor et grunnkurs i
Salsa med Reidun Svabø som instruktør,
hvor ungdom var spesielt invitert. Videre
gjennomførte SalsaNor to feriecamps i
august, én uke på Sentralen med Maikel
Oñi som hovedinstruktør og én på
Furuset Bibliotek hvor Rohan Brown var
hovedinstruktør. Denne uka ble avsluttet
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I 2017 er det også opprettet et eget
medlemsskap til kr. 50, som gir mulighet
for ungdomsmedlemmer å delta på noen
av kurstilbudene til SalsaNor enten gratis
eller til en svært lav pris.
Vi fikk 8 medlemmer i 2017, men hadde
totalt 33 deltakere på aktivitetene for
ungdom.
SalsaNor UNG er fortsatt i utvikling,
men dette er en viktig nyetablering for
organisasjonen, med veldig gode
resultater for ungdommene som er med.
Noen av ungdommene som startet hos
oss i 2016, deltar nå på ordinære Ruedakurs sammen med andre voksne, og
noen av dem er blitt med som frivillige
på Oslo Caribbean Feeling.
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Takk
Vi ønsker å takke våre
samarbeidspartnere og
støttespillere i 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nordisk Kulturfond
Norsk Kulturråd
Oslo kommune
Bydel Alna
Sentralen og Sentralen Mat
Felles Film AS
Union Scene
Riksscenen
Hotel Clarion Air og Sola Strandhotell
Dancecity, Nordpolen skole, Bryn skole
First Hotel Millennium

ÅRSRAPPORT SNP

Videre takker vi alle våre frivillige for
den helt avgjørende innsatsen for at
SalsaNor-eventer og kursdrift skal kunne
gjennomføres, innsats både i timer og med
godt humør!
Takk til styringsgruppa

i

SalsaNor prosjekter, som holder i
alle trådene og søker å ta de beste valgene
for organisasjonens fremtid.
Tilslutt takker vi alle de fantastiske

danserene, instruktørene og
øvrige artister som dj´er og MC, som
bidrar til at våre aktiviteter har den høye
faglige kvaliteten de har, og ikke minst
bidrar til å spre deres fantastiske kultur slik
at andre får oppdage

en ny verden!
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