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Forord - Jubileumsåret 2019
SalsaNor har i 20 år innviet nordmenn i de latinamerikanske rytmenes verden.
Samtidig har organisasjonen ved å fremme den rike, latinamerikanske musikken og
dansekulturen, bidratt til å styrke identiteten og tilhørigheten til de mange
latinamerikanere som bor i Norge. Organisasjonen er i dag den viktigste
kulturaktøren i Norge innen latinamerikansk og karibisk musikk- og dansekultur.
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I 2019 var det 20 år siden SalsaNor inviterte til det første ukeskurset i
merengue og salsa på Ganddal bydelshus i Sandnes. Som raskt ble til en
ekstra dag på Bikubå i Stavanger, og så en tredje dag på Sola kulturhus. Og
med SalsaNor spredte salsa-feberen seg over hele sør-vestlandet og videre
til resten av landet, og senere også utover Norges grenser.
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SalsaNors visjon er å «åpne en ny verden», av latinamerikansk dans, musikk og
livsglede. Videre ønsker SalsaNor å skape arbeidsmuligheter for profesjonelle
kunstnere, dansere og musikere, med latinamerikansk bakgrunn, samt å etablere
prosjekter motivert av å hjelpe andre, eller å gi noe tilbake.
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Helt fra starten har SalsaNor vært tuftet på frivillighet og et sterkt ønske om å spre musikk- og
danseglede til alle. Det siste tiåret har SalsaNor igangsatt stadig flere og større internasjonale eventer, med
SalsaNor Rueda Congress som vårt flaggskip, og det faglige arbeidet med videokanalen på Vimeo som gjøres parallelt
med kongressen. Våre andre, faste festivaler som Latinweekend annenhvert år i Trondhjem og Oslo Caribbean Feeling hvert år i
oktober i Oslo, jobbes det med jevnt og trutt, og vi har gjennomført flere større konserter og flotte arrangement for barn og unge i 2019.

SalsaNor-aktiviteter gjennom hele året har fått sine jubileums-markeringer, som kulminerte både med en flott jubileumsvideo på 12 minutter laget av Martinius
Selmer, og en miniturné med salsaorkesteret Maykel Blanco y su Salsa mayor i Oslo og Stavanger, begge lansert i november.
I tillegg startet vi året med ny logo, og takket farvel med en kjær, hjemmetegna logo som har fulgt oss de første 19 årene.
Styret i SalsaNor ser tilbake på et innholdsrikt år fullt av musikk- og danseglede, og ser fram til å starte på et nytt år rikt på kulturopplevelser og godt samhold, og håper mange
blir med oss videre på reisen.
Hilsen styret i SalsaNor
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SalsaNors styrearbeidet og drift
Styret i SalsaNor 2019 bestod av følgende medlemmer:
Torbjørn Øvergård
Herlaug Fyhn
Henriette Sevland
Bjørn-Tore Almås
Miriam Osvik
Milena Suboticki
Reidun Svabø
Styret hadde i løpet av 2019 to fysiske arbeidsmøter (februar og august), og
i tillegg 8 nettmøter.
Reidun Svabø arbeider fulltid med organisasjonen, med arbeidsplass på
Sentralen i Oslo. Prosjektledere og 160-180 frivillige bidrar til å gjennomføre
aktivitetene i SalsaNors regi gjennom året.

Prosjektarbeidet i SalsaNor
SalsaNor-aktivitetene er organisert slik at egne kursgrupper har planlagt og
administrert kursvirksomheten i Stavanger og Oslo, og prosjektledere og/
eller prosjekt-team administrerer de ulike prosjektene.
Prosjektene i SalsaNor består av barne- og ungdomsaktiviteter, festivaler,
konserter, videokanal og kulturreise til Cuba.
Mer om de ulike aktivitetene nedenfor i rapporten.
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SalsaNor 2019 i tall
Overblikk økonomisk resultat

Antall medlemmer: 230

Publikumsantall i 2019 (kursdeltakere,
konsertpublikum etc.): 6995

Offentlig støtte (konserter og Ungprosjekter): 245 000 kroner

Omsetning i 2019: 2 042 928 kroner
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Kursdrift
Oslo
Antall avholdte kursrunder á 4-6 kurs: 3 (vår) + 2 (høst) = 5
Antall kursdeltakere: 192 (vår) + 195 (høst) = 387
SalsaNor Oslo har en flott gjeng som planlegger og administrerer kursdriften:
Renate Øyum, Miriam Osvik, Maren Johansen, Åsmund Sæther og Signe
Mostrøm. Dessverre mistet vi våre gode kurslokaler på Musikkteaterhøyskolen i
vår, da alle leietakere av bygningstekniske årsaker måtte flytte ut i sommer. Vi
greide såvidt å på plass et nytt sted å tilby kursene før sesongen startet i august,
på Steinerhøyskolen på Frogner. Lokalene var trivelige, men de lå litt upraktisk til
i forhold til kollektivtransport, vi må rigge og rydde bord og stoler hver uke, samt
ha med egne lydanlegg.
Vi opplevde også å miste en del av de faste deltakerne våre da vi måtte flytte.
Fra våren 2020 flytter vi igjen, til nye Brynseng skole som ligger like ved
Brynseng t-bane. Vi håper at det blir et langsiktig leieforhold og at vi kan etablere
oss der og gi bedre forutsigbarhet for kursdeltakerne våre.
I tillegg til ukeskurs, har vi arrangert noen helge-kurs i forkant av Cuban Live
Night på Kulturhuset, samt sommer- og juleavslutninger.
Vi har et godt og inkluderende miljø i SalsaNor Oslo som mange trives i.

Stavanger
Avholdte kurs: Rueda-mandager 16 uker vår og høst, 12ukers salsa 1-2-3 tirsdager og 3 helgekurs
Antall kursdeltakere: 115
Etter omfattende kursdrift gjennom 20 år i Stavanger-regionen, var høsten 2019
SalsaNors siste sesong. Vi har de siste par årene hatt få frivillige å spille på, som
har interesse i å drifte kursene videre. I tillegg er det p.t. kommet til flere nye
aktører i regionen som dekker kursbehovet på en tilfredstillende måte. Vi ser for
oss å supplere det lokale tilbudet med enkelt-eventer som SalsaNor har høy
kompetanse på, som f.eks. helgeworkshops, festivaler eller konserter.
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Konsertarrangøren SalsaNor
Antall gjennomførte konserter i 2019:

12

Sum publikumsantall konserter:

ca. 4040

SalsaNor har de siste årene produsert et betydelig antall konserter. I 2019
arrangerte vi følgende 12 konserter i 4 ulike byer i Norge og på 8 ulike venues:
• Cuban Live Night med det lokale husbandet La Gozadera, på Kulturhuset i

Oslo, 6 lørdager i 2019, med om lag 350-400 publikum hver gang
• Rene Alvarez y su Cuban connection på USF Verftet i Bergen under SalsaNor

Rueda Congress i september, ca. 425 publikum
• Kizomba-konsert med Tabanka Djaz på Riksscenen, under Oslo Caribbean

Feeling i oktober, ca. 410 publikum
• Mini-konsert med Yng Latin Jam etter samspill-workshop på Sentralen i

november, i regi av SalsaNor Ung, 18 publikum
• Mini-turne med topporkesteret Maykel Blanco y su Salsa Mayor fra Cuba på

Cosmopolite i Oslo og på Folken i Stavanger i november, tilsammen ca 630
publikum
• Julekonsert med Hovedøen Social Club på Dokkhuset i Trondheim i

desember, 188 publikum
De seks Cuban Live Night-konsertene og ungdomskonserten var gratis, og bidrar
sterkt til at publikumsantallet er såpass høyt.
Likevel utgjorde publikum til de betalte konsertene i overkant av 1500 billetter,
som også er et imponerende antall solgte billetter for konserter i verdensmusikksjangeren.
Kostnadene ved konsertarrangement ligger likevel betydelig over inntektene, og
ville ikke vært mulig uten avgjørende offentlige tilskudd fra Kulturrådet, Oslo
kommune, Stavanger kommune, Bergen kommune og Hordaland
Fylkeskommune, Trondheim kommune og Norsk Musikkråd.
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SalsaNor to Cuba
Havana, Matanzas & Varadero 5.-19.april
Antall deltakere i 2019: 18 + 3 reiseledere
Prosjektledere: Merete Thorsen, Reidun Svabø
Kulturreisene til Cuba er et flott tilskudd til et variert
aktivitetstilbud i SalsaNor. Vi har et velfungerende nettverk
på Cuba, og på tross av stadig økende utfordringer i
forhold til lokaltransport, lokaler til å ha kurs i, og stadig
nye reguleringer fra myndighetene som også får
konsekvenser for danserne og dermed også oss, så får vi
gjennomført et flott og omfattende kulturprogram de 14
dagene vi er på Cuba. Vi får gode tilbakemeldinger både
fra deltakere som er med og dansere i teamet vårt på
Cuba, og i begge grupper er det mange som er med år
etter år. Det er hyggelig!
I 2019 gikk ekskursjonen til Matanzas by, som har
gjennomgått store oppgraderinger de siste par årene, til
stor forbauselse og positive overraskelser for oss. Vi var
også heldige å få til en privat rumba-visning fra det mest
kjente ensemblet på Cuba, los Muñequitos de Matanzas.
Etter et par innholdsrike dager i byen, hvor vi hadde med
oss 3 av danserene fra teamet i Havana, hadde vi et par
avslappende dager på stranda i Varadero før vi dro tilbake
til Havana igjen.
Vi fikk med oss flere konserter med de største orkestrene
på Cuba, en son-konsert og ellers danset på alle de beste
dansestedene. Vi hadde flere sosiale dansekvelder kun
med gruppa og teamet, og vi dro på teater for å se noen
av danserne våre opptre med sitt ensemble.
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SalsaNor UNG-prosjekter
Juni: Sports & dance Summer Camp m/Rohan Brown for
aldersgruppa 10-16 år
November: Samspill-workshop Latin jam for aldersgruppa
13-18 år
Antall deltakere i 2019: 27
Prosjektleder: Reidun Svabø

Det er verdifullt for SalsaNor å også kunne spre musikk- og danseglede ti
lbarn og unge, og dessuten å kunne bruke kulturen som et terapeutisk
virkemiddel til å skape økt selvfølelse, , økt samhold, mestring og livsglede
hos denne målgruppen.
I 2019 tilbød SalsaNor igjen sommer-camp én uke i skoleferien, på Bryn
skole. Hovedlærer var Rohan Brown, som har lang erfaring med å arbeide
med barn og ungdom, og hadde forberedt et fantastisk opplegg som både
ga rytmiske utfordringer, fysisk aktivitet med ballspill ute4ndørs, og mange
ulike gruppeaktiviteter for å styrke samhold og gi positiv trening i interaksjon
i gruppesammenheng.
Vi hadde en formiddags- og en ettermiddagsgruppe fordelt etter alder.
Totalt deltok 18 barn på campen. Tilbudet var støttet av Bufdir.
Den andre Ung-aktiviteten i 2019 var en ny samspill-workshop for ungdom
som allerede spiller et instrument eller synger, for å lære å spille latinske
rytmer. Ertter endt workshop har ungdommene en gratis mini-konsert for
publikum med de 3 låtene de har lært.
Latin Jam ble gjennonført på Sentralen, med musikere fra Hovedøen Social
Club (Sverre Indris Joner og Eduardo Cedeño) som instruktører. 9
ungdommer deltok.
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SalsaNor Rueda Congress
Bergen 4.-7.september
Deltakere: 301 (pass) + ca. 530 (fest, konsert) + 70
(frivillige og artister) = 901
Prisjektledere: Henriette Sevland, Reidun Svabø
Ruedakongressens 18.utgave ble i 2019 gjennomført i Bergen, denne
gangen i samarbeid med den lokale danseskolen Cuba-Norge Dans, drevet
av cubanske Glesniel Perez og norsk-kanadiske Karina Hunderi.
Nok en gang hadde vi solgt ut alle kongresspassene mange uker før
festivalen, og flere måtte nøye seg med kun å delta på
kveldsarrangementene.
Bergen kommune slo på stortromma og bevilget kommunal mottakelse i
selveste Håkonshallen, med nydelig mat og drikke, danseshow og selvsagt
sosial rueda.
Kongresshotellet Scandic Bergen City fungerte godt som venue, med god
plass og kvalitet på både servering, lyd og lys.
For å markere 20 års jubileumet for kongressdeltakerne, inkluderte vi
salsakonsert med det UK-baserte orkesteret Rene Alvarez y su Cuban
connection på USF Verftet, som ble en stor publikumssuksess.
SalsaNor Rueda Congress er SalsaNors mest prestisjetunge arrangement,
med svært høy kvalitet innholdsmessig, organisatorisk og faglig. Mange er
faste deltakere år etter år, og vi streber etter å fornye oss og være kreative i
programinnholdet hvert år for å holde denne interessen oppe.
Videre så vi både i fjor og i år, at det er over 25% av deltakerne som krysser
av på at det er første gang de deltar på kongressen. Det er gledelig at vi
oppnår såpass mange nykommere, og håper at denne trenden fortsetter.
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rueda.casino
Antall videoer pr. 31.12.19: 110
Antall abonnenter pr. 31.12.19: 134
Prosjektledere: Bernt Rygg, Reidun Svabø
Video-biblioteket på Vimeokanalen vår, rueda.casino, talte ved årsskiftet 110 videoer, og vi hadde
oppnådd 134 abonnenter.
Kanalen er fortsatt i en etablerings- og oppbyggingsfase, og både SalsaNor hovedorganisasjon og
SalsaNor Trondheim bidrar med midler til innholdsproduksjon og dekning av drift på Vimeo.
Målsettingen er at kanalen skal kunne bli bærekraftig og stå på egne bein etter hvert, forhåpentligvis
senest innen 2024.
To produksjonshelger ble gjennomført i 2019, hvor det ble produsert tilsammen nye 38 videoer. I tillegg
filmet vi to Congress Edition videoer i Bergen, noe vi ikke har gjort tidligere men ønsker å etablere
fremover. Tilslutt presenterte vi i julekalenderen i desember, noen arkiv-videoer med utgangspunkt i
materiale som tidligere lå på Youtube.
Felles Film AS ble avviklet som selskap rundt årsskiftet 2018/2019, og de fremmet ønske om å trekke
seg ut av videoproduksjonen. Vi koplet derfor inn Francesca Bardaro, som produserte festivalfilm for
oss i Malaga i 2018. Hun har dermed vært den som har filmet og redigert all produksjon i 2019, og er
nå en del av det faste teamet i dette prosjektet.
Vi har etablert et kompetent, faglig nettverk av cubanske dansere og andre ressurspersoner som
bidrar inn i det faglige innholdet på kanalen, og vi ser gode synergier mello det faglige arbeidet,
kanalen og den årlige kongressen. Målsettingen er å knytte til oss stadig flere profesjonelle dansere i
nettverket.
Både Los Conquistadores de la Salsa, Maykel Blanco og Mayimbe, samt en lokal musiker i Sverige har
gitt oss rettigheter til musikk i videoene, noe vi er svært takknemlige for. Vi har produsert egne videoer
hvor noen av artistene presenteres, og som vil publiseres på kanalen i 2020.
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Oslo Caribbean Feeling
Riksscenen 25.-27. oktober
Deltakere: 144 (pass) + ca. 450 (fest, konsert) + 56
(frivillige og artister) = 650
Prosjektledere: Reidun Svabø, George Daniels

Vår nasjonale breddefestival, Oslo Caribbean Feeling, flyttet i år til
Riksscenen etter å ha gjennomført eventet tre år på Sentralen.
SalsaNor arrangerte festivalen Calle Latina på Riksscenen i 2014, som var
det opprinnelige initiativet til en breddefestivalen for flere latinske og
karibiske dansesjangere. I år var vi tilbake på Riksscenen, som vi opplever
er en svært velfungerende venue for en musikk- og dansefestival som
denne, med gode dansegulv, fantastisk lyd og en kompetent og profesjonell
stab som vi jobber godt sammen med.
For første gang ble også denne festivalen utsolgt et par uker før start, som
var veldig kjekt. Vi hadde satt tak på 140 pass, men strakk oss til fire ekstra,
som kom tilreisende fra utlandet.
Konserten lørdag var i år i kizomba-sjangeren, med orkesteret Tabanka Djaz
fra Guinea Bissau. Foruten de som hadde konsertbilletten inkludert i passet,
ble ca. 250 billetter forhåndssolgt, og rundt 30 billetter i døra i tillegg. Langt
over 400 publikum deltok lørdagskvelden, på konsert og ellers dans til djs
som spilte andre sjangere i 3 andre rom.
Denne festivalen skal først og fremst gi en scenemulighet til artister som bor
i Norge, og vi hadde et flott team av instruktører og djs, i tillegg til at flere
danseskoler presenterte show med sine instruktører, showgrupper og
studentteam.
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Jubileumsfeiring 15.-16.11
Oslo
Cosmopolite
Publikum: ca. 330
Det var litt av en bragd å slå til med en mini-turne med Cubas kanskje mest
populære salsaorkester, Maykel Blanco y su Salsa Mayor. Og i tillegg med
Mayito Rivera (tidl. Los Van Van) som var special guest på Europa-turnéen.
Idéen ble først presentert på SalsaNors nettverkssamling i Trondheim våren
2018, da som en utopisk drøm. Men vi fikk det til, som den siste, store
markeringen av feiringen av at SalsaNor ble 20 år i 2019.
Konserten i Oslo ble gjennomført i samarbeid med Cosmopolite og Pacha
Productions.

Stavanger
Folken
Publikum: ca. 280
Det var en selvfølge å holde den store finalen i SalsaNors hjemby Stavanger.
På dagen var alle SalsaNorere som gjennom de 20 årene har bidratt i
perioder i styre og frivillig arbeid, invitert til jubileumslunsj hjemme hos Bernt
Rygg på Tasta, hvor et verdifullt dokument, en bok med bildeminner fra
samtlige SalsaNors 20 år, ble overakt grunnlegger Reidun Svabø og noen
andre nøkkelpersoner i organisasjonen.
I forkant av konserten på Folken var det ur-fremvisning av den nylagde
jubileumsvideoen på storskjerm. Ellers var det upåklagelig stemning under
konserten, og videre dans til dj MaiE etter konsert.
Søndag var vi så heldige å få tilbringe sammen med hele orkesteret pga
sein avreise, og det ble både måltid og spontan jam hjemme på Tasta; en
opplevelse vi kan leve svært lenge på.
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TAKK
Vi har mye å være takknemlige for etter dette jubileumsåret vi nettopp har
avsluttet. Først av alt vil vi takke våre støttespillere som gjør det mulig å
gjennomføre mange av eventene våre:
Norsk Kulturråd
BUFDIR
KOMP - Norsk Musikkråd
Sentralen
Musikkteaterhøyskolen
Riksscenen
Cosmopolite
Folken
Cuba-Norge Dans

Bergen kommune
Hordaland Fylkeskommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Trondheim kommune
Bryn skole
Francesca Bardaro Productions
Martinius Selmer
DNB / deltager.no

Videre takker vi alle våre frivillige for den enorme innsatsen dere gjør for at
SalsaNor-eventene og kursdriften skal kunne gjennomføres; og for den
gode energien dere utfører oppgavene med! En helt spesiell takk til
fotografene og videografene som sørger for at vi har minner å se tilbake
på og glede oss over, og spesielt til Martinius Selmer som har laget
jubileumsvideoen i år.
Takk til SalsaNor-styret, 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 bidrar til at våre aktiviteter har den høye faglige
kvaliteten de har, og ikke minst sprer deres fantastiske kultur slik at vi andre
får oppdage en ny verden full av rytme, energi og livsglede!
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