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FORORD
Å skrive rapport fra et år som det vi har hatt i 2020,
fremstod ikke som den oppløftende oppgaven det
pleier å være. Fra å gå friskt i gang med to kursdager
med parallelle saler i Oslo fra januar, med fornyet
avtale med Skatten om Cuban Live Nights gjennom
hele året, stor interesse for deltakelse på årets
planlagte Ruedakongress i Bratislava i september (med
hele 150 forhåndssolgte kongresspass allerede i
januar), og nok en fullbooket påsketur til Cuba, ble det
en kraftig bråstopp i mars. Den 12. varslet vi på
nettsiden og i sosiale medier at all aktivitet ble satt på
vent inntil videre.
De neste ukene gikk med til informasjonsvirksomhet,
kanselleringer eller reforhandlinger av ulike avtaler, og
refusjoner til deltakere.
Etter det verste sjokket hadde lagt seg, gjaldt det å
finne nye muligheter for å kunne danse. Og hvem
skulle tro at Àbaco-dansen, som vår rueda-guru,
instruktør og prosjektleder Bernt Rygg utviklet i 20142015 med helt andre formål, skulle få en så viktig plass
i 2020!! Allerede i mai testet vi ut nettbaserte timer
med denne dansen, og i juni startet vi ukentlige
tirsdagskurs utendørs med god avstand, og hvor ábaco
var fast innslag. Mange var takknemlige for denne
muligheten til å danse 'rueda' som individuell dans, og
kursvirksomhet med ábaco ble også satt i gang i andre
byer, som Stavanger, Trondheim og Fredrikstad.
På tross av at det ble et år hvor det meste av SalsaNors
aktivitet ble avlyst og vi mistet flere av våre flotte
instruktører, er vi samtidig utrolig stolte over hva vi
faktisk maktet å gjennomføre med alle mulige
tilpasninger til Covid-19-situasjonen, som Oslo
Caribbean Feeling, betydelig nyproduksjon av
videomateriale til rueda.casino, online Ruedakongress
Galla-fest og en rekke eksklusive kurs og workshops for
små grupper. Med 20 års ballast og erfaring i vår aktive
organisasjon, har vi løst utfordringene gjennom disse
10 månedene på en imponerende måte. TAKK til styret,
alle våre frivillige og trofaste deltakere og publikum,
som ikke har gitt opp!!
Det er lys i tunellen for 2021!

Reidun Svabø
STYRELEDER
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NØKKELTALL FOR 2020
Medlemmer

156

SalsaNor er en frivillig
medlemsforening etablert i 1999.
Medlemsmassen er utelukkende
basert på norske deltakere og
støttespillere, selv om betydelig
av vår årlige aktivitet er
internasjonal. Om lag 10% av vår
totale publikum tegner
støttemedlemsskap i foreningen.

Offentlig støtte

349 120

I år er vi spesielt ydmyke og takknemlige for det
ansvaret Kulturdepartementet har tatt for at
kulturlivet, inkludert oss frivillige arrangører, ikke
skal forsvinne. Takket være krisepakkene i tillegg til
vår faste arrangørstøtte fra Kulturrådet, støtte fra
Gjensidigestiftelsen UNG-prosjektet i sommer og
fra Fritt Ord og Oslo kommune til OCF, slapp vi å
bruke alt vi har bygd opp av buffer over mange år
til å dekke alle tap som påløp fra mars.

Publikum

1 218

Årets publikums- og deltakertall lar
seg naturlig nok ikke sammenligne
med noen av de foregående 20
årene, og aller minst mot de 8000
publikum vi oppnådde i
Jubileumsåret 2019.
I det angitt tallet har vi også
beregnet gruppa som skulle til Cuba,
og alle som hadde kjøpt pass til
Ruedakongressen i år,

Årsresultat

-170 874

Omsetningen i 2020 utgjorde mindre
enn 30% i forhold til foregående år. De
store prosjektene våre uteble. Årets
inntekter kommer hovedsakelig fra
kursdrift, Oslo Caribbean-festivalen, Ungaktiviteten i sommer og abonnementsplattformen rueda.casino. Over 500 000
kroner er refundert deltakere pga avlyste
SalsaNor-arrangementer i 2020.

STYREMEDLEMMER & STYREARBEIDET 2020
Styret i SalsaNor bestod i 2020 av følgende medlemmer:
Henriette Sevland, Torbjørn Øvergård, Bjørn-Tore Almås, Milena Suboticki, Anna Mauset,
Miriam Osvik og Reidun Svabø. Foreningens kasserer er Vibeke Fronth.
Styret har hatt 7 ordinære, nettbaserte styremøter, samt en arbeidshelg.
I tillegg har styreleder og kasserer hatt kvartalsvise møter.
SALSANOR.NO
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KURSVIRKSOMHET
ANTALL DELTAKERE: 194
Vi rakk nesten å gjennomføre første
kursrunde i år før lockdown. De avlyste to
ukene ble refundert deltakere som ønsket
det. Planlagte helgeworkshop ble avlyst.
Kursrunde nummer to var såvidt lagt ut
på deltager.no for påmelding, og ble
avlyst i sin helhet.
I mai og juni hadde vi noe tilbud på nett
og utendørs, og startet først i august opp
igjen på Brynseng skole, med et stadig
mer redusert tilbud og med begrenset
antall deltakere.
Fra medio oktober valgte vi å sette hele
kursvirksomheten på pause, inntil en mer
normalsituasjon hvor vi igjen kan danse
pardans og rueda de casino.

SALSANOR.NO

For ikke å miste kontakten helt med
vår faste deltakergruppe, planla vi to
lørdager med workshops, i november
og desember. Den første, 7.november,
ble gjennomført på Sentralen med
Yuliet & Andy, Bernt og Kristian som
instruktører, med noen få, svært
fornøyde deltakere:

"Nå under pandemien har jeg hatt
stor nytte og glede av det arbeidet
dere har gjort med ábaco. Uten
dette vet jeg ikke hvordan jeg
skulle fortsatt å holde dansekurs i
Fredrikstad i denne tiden. Så takk
til dere i Salsanor."
Rolf fra SalsaVida

Den planlagte lørdagen 12.desember
ble avlyst på grunn av nye
innstramninger på grunn av
smittesituasjonen, og påmeldte
deltakere ble refundert.
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UNDERVISNINGSVIDEOER
PÅ PLATTFORMEN
RUEDA.CASINO
ABONNENTER PR. 31.12.20: 142
Da fysiske møter og dansetrening stoppet i
mars, gikk de fleste tilbydere av dansekurs
over til nettbaserte tjenester. SalsaNor hadde
allerede et etablert tilbud på nett gjennom
videoplattformen rueda.casino på Vimeo.
Likevel så man tydelig at undervisningsvideoer
for rueda ikke var like interessant når man ikke
lenger kunne prøve de nye figurene og faktisk
danse rueda med flere par sammen. Selv om
vi hadde gjennomført to produksjonshelger
like før lockdown, og dermed hadde
råmateriale for produksjon av om lag 45 nye
ruedavideoer, så vi oss nødt til å omstrukturere
oss og legge nye planer for produksjon og
publisering av videoer som var mer nyttige for
folk som satt hjemme, uten å kunne danse
sammen med andre.
SALSANOR.NO

Prosjektleder Bernt produserte selv ca. 30
videoer med ábaco og casino-figurer, både
fra arkivmateriale og med nytt materiale
som vi filmet utendørs i juni.
Videre prioriterte vi å redigere råmaterialet
for de videoene vi hadde med temaer for
egentrening, og en serie videoer om
contratiempo, hvor vi for første gang
involverer cubanske musikere til å forklare
og demonstrere rytmene på ulike
instrumenter.
Vi har også tatt ulike initiativ gjennom året
for å øke synligheten for plattformen på
nettet, involvert Moe Flex og Cathrine
Wergeland Andersen for hjelp på Instagram.
Det kommer et lite, men jevnt tilsig av nye
abonnenter, samtidig som frafallet av
abonnenter under Covid-19 har vært større
enn før pandemien.
Tilslutt har vi arbeidet med å gi nettstedet
rueda.casino, som er knyttet til plattformen
med videoer, en ansiktsløftning, samt
forbereder et nytt metodisk hjelpemiddel til
undervisningen via moduler. Dette lanseres
først i 2021.
SIDE 06
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KONSERTER
ANTALL PUBLIKUM: 364

SalsaNor har alltid tilrettelagt for konserter
som en viktig del av de sosiale møteplassene
for vårt dansende publikum, med første
konsert helt tilbake i 1999, i Sandnes med
Son Entero fra Gøteborg.
Det siste 10-året vokst fra sporadisk
konsertarrangør til å ha konsertformidling
som en sentral del av vårt årlige
programmering, i flere norske byer,
I år var det planlagt 10 konserter i 4 ulike
byer. 2 av dem ble gjennomført, 8 måtte
avlyses.

SALSANOR.NO

Av 10 planlagte konserter i
2020, fikk vi gjennomført 2, i
februar og oktober.

Mange timers arbeid med booking av
artister, venues og planlegging av avvikling,
ble til flere timer med kanselleringer og
informasjonsvirksomhet ut til publikum.
De to opplevelsene vi fikk med live musikk i
2020, var først med La Gozadera på Cuban
Live Night 1. februar i en stappfull Skatten
på Tøyen Torg med lang kø utenfor.
Den andre var en fantastisk dobbelkonsert
med et fulltallig Son Candela med 12
musikere på Riksscenen under Oslo
Caribbean Feeling
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OSLO
CARIBBEAN
FEELING
ANTALL SOLGTE FESTIVALPASS: 47
ANTALL PUBLIKUM PÅ KONSERT: 70 + 64
ANTALL ENGASJERTE ARTISTER: 41

Forberedelsene til Oslo Caribbean festivalen,
som alltid er i oktober, starter i januar/februar.
Vi var derfor godt i gang med planlegging av
årets festival da tilværelsen ble snudd på
hodet i mars. Vi avventet, vurderte og hadde
samtaler med Riksscenen. I mai besluttet vi å
fortsette med å planlegge gjennomføring,
men stadig med en mulighet for å måtte
avlyse på kort varsel. Vi fikk beskjed om at
deltakerantallet kunne være maksimalt 110
personer, og nedskalerte budsjettet deretter.
Salget av pass kom seint i gang, og da folk var
skeptiske til situasjonen, gikk også salget av
konsertbillettene tregt.
Da vi skjønte at vi mest sannsynlig ikke ville
kunne ha sosial dans under festivalen, måtte
vi produsere nye programposter som kunne
være interessante for vårt dansepublikum.
På dagtid la vi opp til workshops som vanlig,
med 3 til 4 paralleller. Og booket artister til
dette, med prioritet til de som lever av sin
kunst.

SALSANOR.NO

Mot alle odds ble
Oslo Caribbean Feeling gjennomført
23.-25. oktober på Riksscenen.

Tallet på 110 skulle imidlertid reduseres ved
ny smittebølge etter sommeren, først ned til
85, deretter til 70, og kun dager før
festivalstart, til 50. Vi visste allerede da at
tapet ville bli 6-sifret.
For lørdagskvelden planla vi to like konserter,
for å kunne tilby den til dobbelt så mange
personer. Danseshow og presentasjon av alle
festivalartistene foregikk også lørdag, i tillegg
til et par timer med dans utendørs til dj og
med bålpanner rundt, mellom de to
konsertene.
Søndagen var en større utfordring. Her la vi
opp til en helt ny og annerledes kveld, som i
tillegg skulle streames. I etterkant er vi
utrolig stolte over å ha fått dette til på en så
omfattende og profesjonell måte.
Programmet søndag kveld bestod av
følgende premiére-poster, alle ledet med
jernhånd av vår mc Moe Flex:
Først ut var en holdningsdebatt om metooproblematikken i dansemiljøet, både det
norske og det internasjonale. Fire
debattanter var med på storskjerm fra USA,
UK, Kroatia og Stavanger. Tre debattanter, to
internasjonale danseartister og én psykolog,
satt i panelet på scenen.
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OSLO
CARIBBEAN
FEELING
Et viktig og spennende tema ble adressert for
første gang i et slikt åpent forum her i miljøet
her i Norge. Flere spørsmål kom fra publikum,
og dette var åpenbart bare starten på en sak
vi ønsker å følge opp videre.
Etter et herlig danseshow fra den nystartede
skolen Rhythm, fortsatte kvelden med et
forum om musikk og dans, med flere
innledere som blant annet. Jazzy Ruiz fra
Salsakompaniet, Magda Prichodko fra
SalsaNor Trondheim, bachata-guruen Julian
via skjerm fra UK og Ni Nortey Lokko fra
Stavanger. Tre musikere fra Son Candela bidro
på scenen til å illustrere ved å spille live en del
av det som innlederne snakket om.
Tilslutt, og som en fantastisk avslutning, langt
på overtid, var en åpen og ærlig samtale
mellom Moe Flex og Thomas Talawa Prestø fra
Tabanka Dance Crew, før filmen hans "That
voudou that we do" ble vist, til stor begeistring
fra publikum.
Så var en krevende 5-timers kveld med et
ambisiøst program og mange spennende
bidragsytere gjennomført med stor suksess.
Dette gjør vi igjen!.

SALSANOR.NO
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SALSANOR
UNG

- SOMMERTILBUD
PÅ TØYEN TORG
ANTALL DELTAKERE: 100-120
SalsaNor søkte på utlysningen til
Gjensidigestiftelsen for å skape aktivitet
for barn og ungdom i sommerferien.
Formålet med aktiviteten var å tilby en
gratis, lett tilgjengelig, morsom og aktiv
kulturaktivitet til aldersgruppa 13-19 år.
Og godt forberedt med nødvendige
smittevernsrutiner for gjennomføringen.
Gjennom 14 dager i august hadde vår
instruktør Yordano Bulgar ansvaret for å
skape god energi og sette i gang
inkluderende dans midt på dagen på
Tøyen Torg. Et bærbart, trådløst
lydanlegg ble kjøpt inn til formålet.
Vi hadde et sted mellom 100 og 120
deltakere totalt, noen var med kun én dag,
andre møtte flere ganger.

"Å spre danseglede og bidra til
økt selvfølelse hos barn og unge,
er en av målsettingene SalsaNor
arbeider for."
Vi opplevde også at mange av de
yngre under 13 år også hadde lyst å bli
med, som de selvsagt fikk lov til.
Instruktøren Yordano er en solstråle
som får alle til å trives, og greide å
aktivisere små og store. Vi fikk mange
gode opplevelser sammen med
deltakerne.

SALSANOR.NO
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OPPSUMMERING
2020 har vært vanskelig for mange i
kulturbransjen, og vi i SalsaNor har
funnet styrke i å ha mange år bak oss
med både oppturer og nedturer. Vi
har derfor ikke mistet troen på at også
denne krisen til syvende og sist, går
over.
Likevel har det føltes veldig rart med
et år uten flere av de faste, store
arrangementene våre. Vår reisende
festival, og på mange måter vår bauta
og signatur-arrangement, SalsaNor
Rueda Congress skulle vært
gjennomført for 19.gang på rad; denne
gangen i Bratislava. Det skulle også
med VM i Rueda de Casino i år, Begge
deler er utsatt til 2021, og av de ca. 180
forhåndssolgte festivalpassene, har 140
trofaste deltakere valgt å beholde sitt
til neste utgave.
Vår årlige SalsaNor to Cuba i påsken
ble også brått stanset, snaue to uker
før avreise. Den har vært arrangert
siden 2005. Vi regner ikke med å
kunne tilby denne kulturreisen i 2021
heller, men velger å vente til det virker
trygt å besøke andre kontinenter.
Tilslutt ble de fleste konsertene avlyst,
samt den ordinære kursdriften som vi
har hatt på én eller flere ukedager
gjennom hele skoleåret siden 1999.

SALSANOR-NO

TAKK

På vegne av hele styret ønsker vi å takke våre
viktige bidragsytere som muliggjør all den
aktiviteten SalsaNor tilbyr gjennom året:
Kulturrådet, Oslo kommune, Stiftelsen Fritt
Ord og Gjensidigestiftelsen for avgjørende
økonomisk støtte
Våre venues Riksscenen, Sentralen, Skatten
Oslo, Bryn skole og Brynseng skole
Eksterne prosjektledere utenfor styret: Bernt
Rygg, Merete Thorsen, George Daniels
Kursgruppa i Oslo: Maren Johansen, Åsmund
Sæther, Mona Osvik, Renate Øyum, Miriam
Osvik
De faste instruktørene som har bidratt i år:
Bernt Rygg, Maite Myking, Miguel Carrazana,
Kristian Ackermann, Yordano Bulgar, Maren
Johansen, Livan Rondon og Reidun Svabø
Frivillig-teamet på Oslo Caribbean Feeling
og andre frivillige som har bidratt, f.eks.
Tonje Vibokt for tilrettelegging for
utedansen i skolegården på Bryn skole
Francesca Bardaro for videoproduksjon
Tovita Razzi Bråthen for fantastiske foto
Vår bankforbindelse DnB og system for
arrangementsadministrasjon deltager.no

"Vi gleder oss til å åpne en ny verden
for mange flere gjennom vårt
kulturtilbud i 2021."
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NOEN FLERE BILDEMINNER FRA 2020
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