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Innledende 
informasjon om 
SalsaNor i 2018 

SalsaNor gjennomførte i 2018 et år 
med høy aktivitet takket være et sterkt 
engasjement og høy grad av frivillighet, 
som vil bli beskrevet i detalj utover i 
rapporten. 

SalsaNor Stavanger ble ved årsmøte i fjor 
innlemmet i SalsaNors hoved-organisasjon, 
og arbeidstittelen «prosjekter» ble fjernet 
fra organisasjonsnavnet. SalsaNor 
Trondheim beholder sin egen enhet og 
skriver egen årsrapport. 

Styret i SalsaNor består p.t.av Herlaug Fyhn 
(Bergen), Henriette Sevland (Stavanger), 
Torbjørn Øvergård (Trondheim), Miriam 
Osvik (Oslo), Bjørn-Tore Almås 
(Sandefjord), Bianca Nergård (Stavanger) og 
Reidun Svabø (Oslo). Milena Suboticki 
(Stavanger) er varamedlem. 
Vi har gjennomført et arbeidsmøte i Bergen 
11.-13. mai 2018, 1 ordinært styremøte i 
Trondheim 1. juni, samt 10 styremøter på 
Skype. Reidun Svabø er organisasjonens 
kunstneriske leder og har sitt daglige virke 
for SalsaNor på Sentralen i Oslo. 

En av SalsaNors oppgaver er, i følge 
vedtektene, å bidra til et godt 
nettverksarbeid mellom alle SalsaNor-
gruppene, og å utvikle og utdanne egen 
organisasjon. I 2018 gjennomførte vi derfor 
SalsaNors aller første Nettverkssamling. 
Alle instruktører , styremedlemmer og 
andre nøkkel-frivillige ble invitert til 
Trondheim soste helga i mai, til en helg 

med vekt på mye sosialt samvær, et program 
og gruppeoppgaver til stor nytte for alle som 
er engasjert i organisasjonen, og selvsagt, 
mye dans!  

Styreleder Torbjørn Øvergård stilte eget hus 
til disposisjon for både overnattingsgjester 
utenbysfra, og som middags- og festlokale 
lørdagskvelden. 
En viktig og svært positiv samling for hele 
organisasjonen, som vi tar sikte på å 
gjennomføre hvert annet år fremover. 

Antall medlemmer pr. 31.12.2018 var 35, 
hvorav 8 SalsaNor UNG-medlemmer. 
Deltakelse på kurs og arrangement betinger 
ikke medlemsskap i organisasjonen.  

I tillegg til kursdrift i Stavanger, Oslo og 
Trondheim, har SalsaNor i løpet av 2018 
gjennomført 2 festivaler, 5 konserter, 
gruppereise til Cuba og diverse Ung-
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arrangementer. Totalt deltok om lag 1100 
deltakere på SalsaNor-arrangement i 2018. 
I tillegg kommer den vanlige kursdriften 
med ca. 820 deltakere. 
 
Offentlige tilskudd og økonomi 
SalsaNor har siden etablering i 1999 søkt å 
ha en bærekraftig drift basert alene på de 
ulike deltager-avgiftene fra kurs og 
arrangement, samt medlemskontingenten. 
Organisasjonen søker ikke profitt og driftes 
over hele linja som en ideell og frivillig 
enhet. 

I 2018 sendte vi inn 10 søknader om 
offentlig støtte, knyttet til konkrete 
prosjekter. Av dem ble 3 innvilget (totalt 158 
000 kr). Vi sendte også inn søknad om 
driftsstøtte for 2018 for første gang; denne 
ble dessverre ikke antatt. 

Herlaug Louise Fyhn fører organisasjonens 
regnskap og følger opp prognosene for de 
ulike prosjektene gjennom året. 

Aktiviteter og 
arrangementer 

i  2018 

rueda.casino 
 
Tidligere gikk dette prosjektarbeidet under navnet 
Ruedastandarden, og består av en løpende, faglig 

fordypning og oppdatering av dansen Rueda de 
Casino, og produksjon av instruksjonsvideoer.  

SalsaNor har en gratis-kanal på Youtube, 
som pr. 31.12.2018 hadde ca. 6 500 
abonnenter og 2 280 000 avspillinger. 

September 2018 lanserte vi ny logo designet 
av Bernt Rygg, ny nettside rueda.casino som 
også er utviklet av Rygg, og videokanalen 
vimeo.rueda.casino på Vimeo, som er 
etablert i samarbeid med filmselskapet Felles 
Film AS. Dette er en kanal med profesjonelt 
produserte instruksjonsvideoer for 
abonnement. Det koster 3,5 € per måned å 
ha ubegrenset tilgang til alt materiale på 
kanalen. 

I 2018 gjennomførte vi tre produksjons-
helger hvor ca. 20 nye videoer ble filmet 
hver av helgene, og som nå lanseres ukentlig 
på kanalen. 

Som en videreføring av det det 
internasjonale fag-nettverket for Rueda de 
Casino som vi etablerte i 2017, har vi i 2018 
involvert stadig flere profesjonelle, cubanske 
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dansere i fagarbeidet med, og filmingen av, 
video-innholdet til kanalen. 

Blant de som deltok i 2018, var: Saul Perez, 
Yuniel Vizcaino, Glesniel Perez, Maite 
Tomasen, Livan Rondon og Maikel Oñi. 

Etableringen av rueda.casino er SalsaNors 
første prosjekt med profesjonell 
samarbeidspartner, og målsettingen er at 
prosjektet skal bli bærekraftig på 3 år, hvor 
abonnentene dekker kostnadene med 
produksjon av videoer, honorarer til 
instruktørene, og administrasjon av 
prosjektet. En andel av inntekten fra 
kanalen er også øremerket et veldedig 
prosjekt på Cuba relatert til dans og musikk.  
Prosjektledere for rueda.casino er Bernt 
Rygg og Reidun Svabø.  

Pr. 31.12.18 hadde vi om lag 50 abonnenter 
på kanalen. 

 
SalsaNor  
to Cuba 

DATO: 16.-30. mars 
STED: Havana og Trinidad 
DELTAKERE: 26 

Det er nå 14 år siden vi startet med 
dansereiser til Cuba i 2005, og interessen for 
gruppeturene er fortsatt stor. Merete 
Thorsen og Reidun Svabø er prosjektledere, 
og planlegger og gjennomfører opplegget 
for turen.  
Som året før, bodde vi også i 2018 i bydelen 
Miramar og på Hotel Comodoro, og noen 
bodde i casa particular like ved. 
Vi hadde danseundervisningen ute under 
soltak, med Herson Fernandez og Dayne 
Montalvo som hovedinstruktør, og 26 
cubanske dansepartnere; de fleste med 
formell dansebakgrunn. 

Til Trinidad var hovedinstruktør og to 
andre dansere med. Den cubanske danseren  
Maikel Oñi, bosatt i Norge, var med som 3. 
reiseleder. 
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En tur som ga mange gode minner med en 
flott gjeng fra Norge og et strålende lag av 
dansere fra Havanna. 

SalsaNor Oslo 

 
DATO: Hele året  
STED: Musikkteaterhøyskolen i 
Trondheimsveien (Carl Berner / Rosenhoff)  
DELTAKERE:  480 (ukeskurs og 
helgeworkshops) 

 
Fra januar 2018 flyttet vi all kursaktivitet 
til flotte lokaler på Musikkteaterhøyskolen 
(MTHS) like ovenfor Carl Berners plass i 
Oslo, hvor vi trives veldig bra og har et godt 
samarbeid med skoleadministrasjonen. 
På MTHS har vi holdt kurs i to parallelle 
saler hver tirsdag, opp til 6 ulike kurs hver 
tirsdag. I tillegg har vi hatt noen 
helgeworkshops på Aktivitetshuset på 

Tøyen, bl.a. med Glesniel Perez og Yuniel 
Vizcaino. 

Vi har etablert oss som den trivelige 
danseskolen, der det er lite nok til at man 
blir kjent og får et forhold til hverandre. 
Godt humør og latter er tilbakemeldinger vi 
får som egenskaper folk setter pris på. 

Instruktørene våre i Oslo var i 2018 Bernt 
Rygg, Miguel Carrazana, Kristian 
Ackermann, Yuniel Vizcaino, Reidun 
Svabø, Livan Rondon og Lisa Ask. 
Vi har prøvd ut ulike kurslengder, og hatt en 
vellykket kursrekke med Yuniel som ble 
flydd inn fra Bergen. 

Kursadministrasjonen ledes av Anne-
Kathrine Nytrøen Vangskåsen, som 
sammen med seg har Signe Mostrøm, 
Miriam Osvik og Renate Øyum. 

Etter en del innspill fra deltakere på at de 
savnet gode, sosiale tilbud arrangert av 
SalsaNor, tok vi kontakt med populære 
Kulturhuset i Oslo som ligger ved 
Youngstorget. Vi inngikk et samarbeid om å 
tilby Cuban Live Night en gang i 
måneden, og startet opp i juni, med pause i 
sommerferien, og deretter tilbud i 
september, oktober og november. Konseptet 
gikk ut på å ha både live musikk, dj og 
introkurs på 45 min i starten av kvelden. Og 
gratis inngang. 

Fra første stund har dette vært en eventyrlig 
suksess, med fullt hus fra tidlig på kvelden 
og lange køer utenfor gjennom hele kvelden. 
Her kommer et stort antall latin-
amerikanere, folk som danset salsa for lenge 
siden og kommer tilbake, nye kursdeltakere, 
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og folk som ikke danser, men likevel har en 
tilknytning til kulturen eller bare er 
nysgjerrige. 

SalsaNor har hyret kvintetten La Gozadera 
som fast husband, og dj Piedra og dj Eyner 
har spilt mellom settene. Introklassen har 
Miguel Carrazana, Saul Perez (2 ganger), og 
George Daniels gitt. Tilbudet fortsetter i 
2019, på lørdager annenhver måned. 

Tilslutt gjentok vi fjorårets suksess med å 
legge SalsaNors juleavslutning til 
Riksscenens julekonsert med Hovedøen 
Social Club. Vi fikk låne Intimscenen til 
workshops med Maikel Oñi på dagen, spiste 
deilig 3-retters på La Trattoria, og fortsatte 
til julekonsert med cubansk vri. 
Tonje Vibokt, Miriam Osvik, Reidun Svabø 
og Carina Bergh har vært nøkkelfrivillige 
med ansvar for helge-aktivitetene til 
SalsaNor Oslo. 

SalsaNor 
Stavanger 

DATO: Hele året  
STED: Stage Dance Academy, Stavanger  
DELTAKERE:  120  
(ukeskurs og helgeworkshops) 

SalsaNor fortsetter et godt samarbeid med 
the Stage Dance Academy, og i tillegg til å 
være leietakere hos dem, har vi et aktivt 
samarbeid om å bruke hverandres 
danseinstruktører og dj´s. 

Henriette Sevland leder den lokale 
aktiviteten i Stavanger. Kjetil Pedersen, 
Merete Thorsen og Øistein Haaland har 

vært instruktører i 2018, med både salsa i 
par og rueda på flere nivåer. Man har 
tilbudt kurspakker med salsa 1-2-3 til én 
pris, som mange benytter seg av. 
I tillegg til ordinære kurs i Stavanger, har vi 
gjennomført helgekurs og sosial dans på 
Bryne. 

Nytt av 2018 er at det faste sosiale danse-
tilbudet på torsdag som SalsaNor har lagt til 
rette for som et gratis-tilbud for alle i 
Stavanger siden 2001, er blitt avviklet på 
grunn av manglende, gode danselokaler. 
Tilsvarende har man i 2018 heller ikke 
tilbudt Havana Night-kvelder som sosialt 
dansetilbud. 

SalsaNor 
Rueda 

Congress 
DATO: 5.-9. september 
STED: Malaga, Spania 
DELTAKERE: ca. 300 (pass), 50 frivillige og 
34 artister, ca. 200 lokale i tillegg på 
kveldsarrangementene 

For første gang tok vi vårt flaggskip-event, 
Ruedakongressen, til Sør-Europa!  
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I samarbeid med Timba Spain med tre 
representanter i hovedkomitéen, 
gjennomførte vi den mest omfattende 

kongressen så langt i historien, med VM i 
Rueda, med 2-dagers pre-congress 
bootcamp, og med flere deltakere enn 
noensinne. 
Den 17. kongressen i rekka ble altså lagt til 
Malaga på Costa del Sol i Spania. Fra den 
dagen vi la eventet ut for salg i desember 
2017 var responsen rett og slett 
overveldende. Allerede i mai måtte vi stenge 
påmeldingen, da var det fullt! 
Likevel valgte vi å leie et ekstra lokale for 
workshops og selge 60 ekstra pass lokalt i 
Spania for at flere av de lokale skulle få 
anledning til å delta på eventet. 

Henriette Sevland og Reidun Svabø var 
prosjektledere, med Marina Llamas, 
Carolina Marquez, Franklin Monasterios, 

Bernt Rygg, Miriam Osvik og Maren T. 
Johansen som nøkkelpersonell. 

Av internasjonale headliner artister hadde vi 
bl.a. Yanek Revilla, Reynaldo Salazar, Moe 
Flex, Yuliet Estrada, Yorge Armando og 
Erodys Castillo. Vi involverte også flere 
lokale, cubanske artister, både dansere og 
musikere.  

For første gang tilbød vi pre-congress med 
bootcamps som gikk i dybden på ulike 
temaer og strukturer innenfor rueda. Ca. 45 
deltakere benyttet seg av tilbudet, og kom til 

Malaga tidligere den uka.Vi organiserte 
også felles måltider og sosial dans disse 
dagene, og et svært vellykket pre-congress 
party onsdag kveld på Playa Moliére. 

Selve kongressen pang-startet med beach 
party på torsdagen, og resten av helga 
avviklet vi over 60 workshops og 6 fester. 
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I tillegg til Ruedakongressen gjennomførte 
vi VM i Rueda de Casino som et event i 
eventet, med 6 deltakerlag: 2 fra Spania, 2 
fra Sverige, Slovakia og UK. 

Spenningen var til å ta og føle på. Sverige 
tok med seg både 1. og 2. Plassen hjem, 
mens 3.plassen gikk til Slovakia. 

Stuart Sanders stilte som scrutineer på 
vegne av WADF (og i Esteban Isnardis sted, 
som måtte melde forfall i siste sekund). 
Dommerpanelet bestod av Yanek Revilla, 
Reynaldo Salazar, Erodys Castillo, Norge 
Armando og den kvinnelige dommeren var 
den lokale, cubanske danseren  

Vi smigres av gode evalueringer fra 
deltakere, og ved å velge Malaga som 
vertsby har vi knyttet bånd til en rekke nye 
danseskoler og miljøer som aktivt driver 
med rueda de casino, som vi håper og tror 
vil følge med oss videre på kongressene 
framover. 

Oslo 
Caribbean 

Feeling  
DATO: 26. - 28. oktober 
STED: Sentralen, Oslo  
DELTAKERE: ca. 125 (pass) + ca. 400 
(fest), 22 frivillige og 18 artister 

Tredje utgave av SalsaNors nyeste festival 
ble på nytt gjennomført på Sentralen, siste 
helg i oktober.  Festivalen, som gjøres i 
partnerskap med Daniels-Dance v/
prosjektleder George Daniel, har fått et 

rykte på seg for å være det triveligste danse-
eventet, et inkluderende arrangement med 
god atmosfære og akkurat passe størrelse. 

Antall solgte festivalpass øker litt for hvert 
år, i år solgte vi ca. 125 for hele helga, i 
tillegg til de frivillige og artistene. I år slo vi 
på stortromma og inviterte Los 
Conquistadores de la Salsa til hoved-
konserten lørdag kveld i Marmorsalen. Nær 
400 personer var tilstede denne kvelden. 
Vi samarbeidet med Hamar kulturhus om å 
hente inn dette orkesteret, da de spilte 
dagen før i Hamar. 

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 øvrige artister og 
amatør-dansegrupper for show hovedsakelig 
bosatt i Norge. 
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Vi opplever å treffe godt med konseptet; 
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. I år stilte Lazaro Betancourt 
ut både tre-skulpturer og bilder i 
Vinterhagen under helga. 

Tilslutt hadde vi to spennende program-
tilbud for barn og unge i 2018: 

 - instruktør Yuniel Vizcaino holdt korte 
danse-innslag for de aller minste på Barnas 
Kulturverksted søndag i Vinterhagen på 
Sentralen 

-  vi inviterte ungdom 15-20 år som spiller 
et instrument til å delta i samspill-
workshop med to musikere fra Hovedøen 
Social Club i løpet av helga, for å lære å 
spille salsa (mer om dette nedenfor runde 
SalsaNor Ung) 

Festivalen fikk også ny festival-logo i høst, 
som tas i bruk for fullt fra i år. 

SalsaNor 
UNG  

DATO: hele året  
STED: Bryn skole/Sentralen/Aktivitetshuset 
K1 på Tøyen  
DELTAKERE: om lag 90 

Gjennom hele 2018 har barnetilbudet 
torsdager på Bryn skole bestått. Men fra 
2019 er dette tilbudet, støttet av Bufdir, 
vedtatt avsluttet av kapasitetshensyn. 
Aktiviteten kan gjennomtas på et senere 
tidspunkt. 

I forbindelse med filme-helgene for video-
kanalen på Vimeo, har vi benyttet 
muligheten ved å ha inviterte dansere 
tilstede, til å arrangere gratis helge-
workshop for lokal-ungdom på Tøyen på 
det flotte Aktivitetshuset K1. Vi har tilbudt 
slike workshops ved 3 ulike anledninger i 
2018. 
Det mest spennende og innovative 
prosjektet vi har tilbudt i 2018, var utvilsomt  
Latin Jam; en samspill workshop for 
ungdom som allerede spiller et instrument 
og har lyst å lære å spille salsa.  
Vi hang plakater opp på alle videregående 
skoler med musikklinje i Oslo, samt spredte 
tilbudet på FB og Instagram.  
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9 flotte ungdommer fra 11(!) til 17 år møtte 
opp for å lære av Sverre Indris Joner og 
Eduardo Cedeño fra Hovedøen Social Club.  
Workshop´en ble avsluttet med en mini-
konsert for festivalens publikum i Hvelvet på 
Sentralen søndag ettermiddag, behørig 
presentert av en imponert Moe Flex, som 
også benyttet sjansen til å hive seg med på 
noen ledige bongo-trommer. Publikum var 
helt i ekstase og danset fra de første slagene i 
musikken. 

Dette prosjektet ga mersmak både hos 
ungdommene og hos oss SalsaNor. Vi vil 
søke om midler til å gjenta dette tilbudet, og 
kanskje på sikt etablere et ungdoms-orkester 
som spiller salsa og andre latinrytmer. 

I tillegg til de medlemmer vi hadde fra 
tidligere i SalsaNor Ung, fikk vi i 2018 hele 
9 nye, da de ca. 70 barna som har deltatt på 
barnekursene på Bryn skole ikke er 
medlemmer. 

I mangel på egne dansekurs for ungdom, 
har vi fortsatt med å tilby de ulike ordinære 
kurstilbudene til SalsaNor enten gratis eller 
til en svært lav pris, til alle som er medlem 
av SalsaNor Ung. Det har i 2018 vært 3-4 
av medlemmene som har benyttet seg av 
dette tilbudet på flere av kursene. 

 SalsaNor Ung er fortsatt i utvikling, og vi 
mener dette er en viktig etablering for 
organisasjonen, med veldig positiv 
opplevelse for ungdommene som er med. 

På grunn av uteblivende tilskudd ble det 
ikke tilbudt feriecamp i 2018. 
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Takk 
Vi ønsker å takke våre 
samarbeidspartnere og 
støttespillere i 2018, som alle er 
svært viktige for at alle våre 
arrangementer skal kunne 
gjennomføres: 

• Nordisk Kulturfond 
• Norsk Kulturråd 
• BUFDIR 
• KOMP 
• Sentralen og Sentralen Mat 
• Felles Film AS 
• Musikkteaterhøyskolen 
• Riksscenen 
• Timba Spain 
• Inturjoven, Hotel MS Amaragua og Atrévete 
• Bryn skole 
• First Hotel Millennium 

Videre takker vi alle våre frivillige for 
den helt avgjørende innsatsen for at SalsaNor-
eventene og kursdriften skal kunne 
gjennomføres; en betydelig innsats både i timer 
og med godt humør! 

Takk til alle styremedlemmer, som 
holder i alle trådene og søker å ta de beste 
valgene for SalsaNors fremtid. 

Tilslutt takker vi alle de fantastiske 
danserne, instruktørene, 
musikerne 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! 


