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ÅRSMELDING  2019 

 

 

Hovedsponsor: 

 
Viktige samarbeidspartnere 2019:           

                                                                  

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                               Karmøy kommune 

http://www.haugaland-kraft.no/
http://www.kulturradet.no/
http://www.fritt-ord.no/
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                                                   SILK  feiret sitt 10-årsjubileum i 2019. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

På årsmøtet 1.februar 2019 fikk styret følgende sammensetning: 

Leder:                     John Rullestad (Valgt for et år) 

Nestleder      Hanne Mulelid (Valgt for et år) 

Kasserer:     Anne-Christine Westerheim (Valgt for to år) 

Sekretær:     Odd Henning Johannessen (Et år gjenstår)  

Styremedlemmer:    Ingunn Tjørve (Et år gjenstår) 

      Kristin Berg Haakonsen (Valgt for to år)               

                                                                              Sølvi H. Røyland (Valgt for to år) 

      Liv K. Grindhaug (Et år gjenstår) 

      Per Bjelland (Valgt for to år) 

Revisor (Et år gjenstår): Svein Enerstvedt. Valgkomite (Valgt for et år): Astrid Fagerland og 

Gunn Haaland 

Det er avholdt 8 styremøter i løpet av 2019 i tillegg til fellesmøter med festivalene bLEST i 

Tysvær og Falturiltu på Stord. Evaluering av SILK med SILKmedlemmer ble holdt i etterkant av 

årsmøtet 31.jan- 2019. I tillegg til ni styremedlemmer deltok ytterligere ca.55 frivillige i ulike 

komiteer.               
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Følgende arrangement ble avviklet i 2019: 

1. 14.feb.2019.(John Kåre Raake fra Skudeneshavn   bl.a. manusforfatter av Bølgen og Skjelvet) 

samtale med John Kaare Hoversholm (programleder i Matkanalen og også fra Skudeneshavn) 

om Raakes bokdebut Isen. Musikk ved duoen Mads og Magnus fra gruppa Kepstein. 

 

2. SILK skaffet noen av aktørene til arrangementet Karmøy folkebiblioteket og avd. for 

folkehelse, Karmøy, hadde i Karmøy kino 31.mars med Else Kåss Furuseth, Tove Virata 

Bråthen/André Eide og Annette Groth. Fullt hus, 400 til stede. 

3. Påskekrim 4.april i samarbeid med Karmøy folkebibliotek: 

a. Trygve Kaland, debutant med thrilleren Hundene fra Raqqa, bokbadet av Anders 

Totland. Totland sørget også for de musikalske innslagene. 

b. Årets påskekrimbøker v/Ragnhild Kjøllmoen Aarø og Tonje Thorsen, Karmøy 

Folkebibliotek. 

4. Over 50 arrangementer utenom SILK gjennom året på skolene i Karmøy. 

5. SILK-festivalen 30 okt-2. nov (SILKs skoleprogram startet allerede 28.okt denne uken, 

men hadde en rekke begivenheter gjennom hele året). 

6. Workshops for ca. 2000 elever fra Karmøy og Haugesund i samarbeid med skole-og 

kulturetaten i Karmøy og Haugaland vid.skole gjennom året i tillegg til rundt 1200 

under selve festivalen. 

SILKfestivalen 

ble arrangert 31 okt-2.nov og åpnet av Jan H. Landro, tidligere kulturredaktør i 

Bergens Tidende.                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Jan H. Landro åpnet SILK nr.10.                                     Sterk åpning med Jan H.Landro, Bjørn                                                                                                                                                                                                                                         

i                                                                                            Sortland, Herborg Kråkrevik og Trude Teige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Poesi fikk behørig plass på SILK da Herborg        Kommunikasjonsdirektør Gunn M. Lassesen                                                                   

Herborg Kråkevik tok for seg dikt av Kolbein               hovedsponsor Haugaland Kraft overlevert en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Falkeid.                                                                               jubileumssjekk til SILK.          

                                                                                                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Les Landros åpningstale på:                                                                                                                                                                                                                                      

https://silkfestival.no/jan-h-landros-tale-ved-apningen-av-den-10-silk-

festivalen-30-okt-2019/ 

Årets program, 32-sider nedlastbar pdf-fil finner man på: 

https://silkfestival.no/program/      Programmet ble også gitt ut i papirformat i 

1300 eksemplarer.  

Skolenes SILKeprogram i selve festivaldagene omfattet mer enn 30 

arrangementer, de begynte mandag 28 oktober 2018 og varte i to uker. 

Dessuten har det vært over 50 arrangementer på skolene gjennom hele 2019 

som en del av Creative Europa-prosjektet READ ON der SILK er en av syv 

partnere fra seks land.                                                                                                                                                                                                                                        

Litt statistikk: 

I løpet av 2019 og selve festivalen var det ca.5 000 besøkende på 60 ulike 

arrangementer, hvorav 32 var for barn og elever fra totalt 13 grunnskoler i 

Karmøy (i samarbeid med Kulturskrinet i Karmøy-DKS samt EU-prosjektet READ 

ON Kreativ Europa og Karmøy Folkebibliotek) og to videregående skoler i nord-

fylket. Ca.3 200 barnehagebarn- og skoleelever deltok SILKe-arrangementer 

gjennom året.  

To av SILK-arrangementene var i samarbeid med Museet i Mælandsgården, 

Skudeneshavn og et i samarbeid med Hillesland Norli, totalt samlet de ca.140 

deltakere. 

https://silkfestival.no/jan-h-landros-tale-ved-apningen-av-den-10-silk-festivalen-30-okt-2019/
https://silkfestival.no/jan-h-landros-tale-ved-apningen-av-den-10-silk-festivalen-30-okt-2019/
https://silkfestival.no/program/
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Målgruppen for SILK er først og fremst befolkningen i Rogaland og Sunnhordland, 

men for hvert år har antall tilreisende fra andre steder i landet økt. Grupper av 

litteraturinteresserte fra Bergen, Oslo, Bømlo og Stavanger øker i tillegg til det var 

enkeltpersoner blant publikum fra Trondheim, Sørlandet, Sogn og Fjordane samt 

Danmark, Island, Holland og USA som la turen til Skudeneshavn pga SILK. Typisk 

er denne meldingen vi fikk fra en gruppe fra Stavanger: 

«Vi var 6 stk. fra Stavanger som var på SILK for første gang. Var kjempefornøyde. 

Utrolig hva dere har fått til. Vi bodde sentralt rett ved der noen forfattere bodde. 

Kjekt å komme nær de personene du hører/leser om. Vi kommer garantert tilbake 

neste år. Igjen tusen takk for det arbeidet dere legger ned». 

Arenaer for arrangementene 

Vi bruker lokaler i Gamle Skudeneshavn som Tåkelurfabrikken, Holmen Brygge, 

Gamle Verkstedet, Skudeneshavn kulturhus, Museet i Mælandsgården, Gjestfrie 

Hus, Reinertsenhuset og en rekke skoler i Karmøy og Haugesund. I år har vi fått 

tilvekst av fire nye lokaler, Blondefabrikken i gamlebyen, Skudenes bryggeri, Norli 

Skudeneshavn og Kormt Brygghus. Disse spesielle lokalene skaper en atmosfære 

og ramme som forfattere, artister og publikum setter pris på I tillegg var det to 

formiddagsarrangementer i Haugaland Kraft sine lokaler i Haugesund og på Villi 

og Ve i Åkrehamn (Eurojuris). Dette har gjort det mulig for oss å ha flere 

arrangementer i lokaler som når et annet publikum. 

                                                                                                                                                                                                                                      
Fullt hus tidlig en fredag ettermiddag da biskop Anne Lise Aadnøy og                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

forfatter Tom Egeland diskuterte Finnes det en Gud 
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Samarbeid med lag, foreninger og organisasjoner 

Dugnadssamarbeidet er stort under SILK. En rekke organisasjoner er med bak 

kulissene; foreninger som Skudeneshavn Husflidslag, Lions Club Skudeneshavn, 

Skudenes Historielag, Foreningen Gamle Skudeneshavn og Skude Live (tidl. 

Karmøy Jazz-og Bluesclub). En viktig samarbeidspartner er også Norli Hillesland 

som organiserer boksigneringer med forfatterne etter hvert arrangement i 

tillegg til at de stod for SILKeDikt i sine lokaler. 

Samarbeid med offentlige institusjoner 

Arrangementsmessig samarbeidet SILK med Karmøy oppvekst-og kulturetat, 

Den Kulturelle Skolesekken i Karmøy (Kulturskrinet), Skudenes ungdomsskole, 

Åkra ungdomsskole, Vormedal ungdomsskole, Bø ungdomsskole, Stangeland 

ungdomsskole, Sørhåland privatskole, Skudeneshavn barneskole, Grindhaug 

skole, Ådland skole, Kopervik skole, Mykje skole, Torvastad skole- og 

kultursenter, Haugaland vid. skole, Vardafjell vid. skole, Skudeneshavn 

kulturhus, Karmøy kulturskole og Karmøy folkebibliotek.  

                                                  
Utsolgt i Karmøy Kino under arrangementet til Karmøy folkebibliotek                                                                

og avd. for folkehelse, Karmøy, 31.mars. 

Økonomisk har SILK fått meget viktige bidrag fra Norsk Kulturråd, Fritt Ord, 

Rogaland Fylkeskommune, Karmøy kommune og Creative Europe (via prosjektet 

READ ON), bidrag som er støttepilarer for SILK. Uten denne støtten kunne man ikke 

ha gjennomført et så stort og variert skoleprogram som man har, ei heller hatt så 

mange topp forfatternavn, både norske som internasjonale. I år var det ca.50 
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forfattere til stede, hvorav åtte var på skolebesøk. Av disse var seks norske, en 

britisk og en britisk/Trinidad. 

Samarbeid med næringslivet 

Støtten fra næringslivet har økt litt hvert år - også i år kom noen nye, firmaer som 

selv tok kontakt med oss. Dette e et signal på at vi neste år bør komme mer på 

offensiven i å få næringslivet med oss. Sammen med støtte fra offentlige 

instanser er bidragene fra næringslivet de viktigste bidragene for SILK fordi 

billettinntektene utgjør kun 28-30% av det totale budsjettet.    

SILKs skoleprogram 2019 

Mens skoleprogrammet de første årene under selve SILKfestivalen var noe 

beskjedent har vi de tre siste årene å ha arrangementer på skolene gjennom hele 

året. Gjennom året var det 12 forfattere/gjester fra tre land som møtte elevene, 

noen på Holmen Brygge, noen på Gamle Verkstedet i Skudeneshavn, noen på 

ungdomsklubber og noen på skolene. Elevene fikk ta del i forfattermøter, 

skriveverksted, opplæring som intervjuere, tegneskriveverksted, animasjoner og 

arrangør av litterære kulturarrangementer. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
-                  Skolebesøk er populært.                                              Britiske Jonatan Stroud og Rosie Goldsmith.                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Skriveverksted med Bjørn Sortland                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Lærerne ved Skudeneshavn barneskole, Sørhåland privatskole, Skudenes 

ungdomsskole hadde en planleggingsettermiddag med Geir Tangen, Agnes Matre,  

Asbjørn Slettemark, Sigbjørn Moestue og John Kaare Hoversholm mens lærere ved 

Karmøy kulturskole hadde en planleggingsøkt med britiske Jonathan Stroud og 

Rosie Goldsmith. 

Den Kulturelle Skolesekken i Karmøy (Kulturskrinet) har, som tidligere år, vært 

en meget viktig samarbeidspartner i skoleopplegget. Hele uken mandag 28-okt 

-2.nov. besøkte forfatterne Sigbjørn Moestue og Bjørn Sortland 13 skoler i 

Karmøy.  

Samarbeid med bLEST og Faltiriltu                                                                                                                     

I sju år har SILK samarbeidet med festivalene bLEST i Tysvær og Falturiltu på Stord. 
Samarbeidet har omfattet erfaringsutveksling som festivalarrangører, bruke 
samme forfattere til festivalene når vi overlapper hverandre og fellesannonsering i 
media. De tre festivalene møtes tre ganger årlig. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Fra v: Anna Folkestad (Falturiltu), Lillian Rushfeldt (bLEST), Hanne Mulelid og                                                                                                                                                                                                                                                             

John Rullestad (SILK), Marit Ragnhild Lothe (bLEST) og Trond L. Onarheim (Falturiltu) 
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SILK samarbeider med READ ON festivalen i Almada, Portugal; West Cork Literary 

Festival, Bantry ,Irland; Festivallettura, Mantova, Italia; Flickfestival i Barcelona, 

Spania og West Midlands Literature Festival, Birmingham, England. 

SILK, Almada, Flick, West Cork, West Midlands og Festivallettura Mantova er, 

sammen med Haugaland vid. skole og Carlos Gargate Cluster of Schools i Lisboa, 

Portugal, med i et fire-årig prosjekt (2017-21) innen EU-programmet Creative 

Europe. Prosjektet har femten delprosjekter, er beregnet på barn og ungdom i 

alderen 12-19 år og involverer elever, lærere, bibliotekarer, barne- og 

ungdomsforfattere og festivalarrangører. De to siste årene har man kommet i gang 

og gjennomført en rekke aktiviteter, både gjennom året og under SILK-festivalen. I 

2020 vil man kunne opprettholde omtrent samme aktivitetsnivå som i fjor. 

 

Prosjektet READ ON - «Reading for Enjoyment, Achievement and Development of 

yOuNg people» er det første prosjektet med en norsk koordinator innen Creative 

Europe-programmet i denne søknadsperioden. 

Frivillige 

SILK kunne aldri ha eksistert uten alle frivillige som utfører de mange oppgavene et 

slikt stort arrangement innebærer, noen i forkant av festivalen, de fleste under selve 

festivalen. SILK har åtte komiteer med 3-10 personer i hver komite. Totalt deltok 

ca.60 frivillige i år. Et lite overslag viser at de samlet utfører på årsbasis rundt 1 900-

2 000 timer frivillig innsats for SILK. Vi vil gi stor honnør til disse, alltid positive når 

de blir spurt om å være med og uten dem ingen SILK-festival. Den største gruppen 

frivillige er vakter, ca. 25. Der er det allerede full dekning til neste års festival - og 

det samme gjelder kjøkkenpersonalet på 10-12 personer. Det avspeiler entusiasmen 

og stå-på-viljen blant de frivillige, det er rett og slett viktig for den enkelte å være 

frivillig i SILK. 
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Mediafokusering  

Festivalen har program i papirformat (32 sider, 1300 eks.). Programmet finnes 

også på festivalens nettsider og på silk.ticketco.no              Dessuten oppdateres 

programmet kontinuerlig på festivalens Facebooksider. I løpet av 2019 kom vi 

over 2000 i FB-gruppen.                                                                                                

Festivalens hjemmesider er www.silkfestival.no     For første gang har vi fått 

anledning til å registrere noen tall om trafikken på våre hjemmesider. Vår 

webmaster konsentrerte seg om perioden 30.sept-9.nov 2019, dvs. i 40 dager 

før, under og like etter SILK.  

Noen interessante observasjoner: 

Publikum kom på våre hjemmesider via: 

• Laptop 27’%. 

• I-pad 13%- 

• Mobil 60%- 

• Antall sider besøkt: 8491, snitt pr. dag: 210. 

• Mest besøkte dag: 1.nov,:709 besøkende ( dagen etter åpningen), 

deretter 456 på 10.okt (dagen billettsalget startet). 

• Hovedsakelig fra Norge: 4087, deretter USA med 60 (Karmøybu i USA?) 

og 35 fra Spania. 

• 19% besøkende er 65+. 

• 23% er mellom 45-64 år. 

• 17% er mellom 35-44 år. 

• 18 % er mellom 25-34 år. 

•   5% er mellom 18-24 år. 

Tallene samsvarer godt med spørreundersøkelsen vi foretok på torsdag 

og fredag under SILK. 

• Ca. 60% er kvinner, ca. 40% er menn. 

• Den mest brukte adr. for å komme på hjemmesidene er faktisk 

www.silkfestival.no, 22 ganger mer enn via FB. 

• Via Google er det blitt søkt mest via silk, silk festival 2019 og silk 

skudeneshavn 2019. 

• Besøkende har vært flest ganger innom åpningssiden og programmet 

http://www.silkfestival.no/
http://www.wilkfestival.no/
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• 1804 personer leste programmet direkte fra issuu.com, 4159 direkte fra 

hjemmesidene. 

• Gjennomsnittlig var hver besøkende inne på sidene våre i 3 min og 9 sek. 

                                                                                                                                                                                       
To siders oppslag i Haugesunds Avis 

Mediemessig hadde Karmøynytt, Haugesunds Avis, Radio 102, TV Haugaland og 

Skudenesnytt mye redaksjonelt stoff i forkant, under og etter festivalen. 

Eksempler på medieoppslag i 2019: 

Mer mediestoff fra årets SILK: 

Herborg Kråkevik og 40 andre navn klare til SILK, artikkel i Skudenesnytt:                                                                                                   

https://www.skudenesnytt.no/2019/08/27/herborg-krakevik-og-40-andre-

navn-er-klare-for-silk/ 

Hanne Sørvaag til SILK, artikkel i Karmøynytt:                                                                                                                                                                                                             

https://karmoynytt.no/hanne-sorvaag-til-silk/20.09-01:01 

Drillo til SILK, artikkel i Karmøynytt:                                                                                                                                                                                         

https://karmoynytt.no/drillo-til-silk-festivalen/05.10-11:05 

https://www.skudenesnytt.no/2019/08/27/herborg-krakevik-og-40-andre-navn-er-klare-for-silk/
https://www.skudenesnytt.no/2019/08/27/herborg-krakevik-og-40-andre-navn-er-klare-for-silk/
https://karmoynytt.no/hanne-sorvaag-til-silk/20.09-01:01
https://karmoynytt.no/drillo-til-silk-festivalen/05.10-11:05
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Gladmelding til SILK, ny sponsor på plass, reportasje i Skudenesnytt:                                                                                                                           

https://www.skudenesnytt.no/2019/10/06/gladmelding-fra-silk/ 

Fokus på kvinnefotball under SILK, artikkel i Skudenesnytt::                                                                                                                                                      

https://www.skudenesnytt.no/2019/10/28/fokus-pa-kvinnefotball-under-

arets-silkefotball/ 

Inviterer til stor kunstutstilling under SILK, Reidun Gytri med kunstutstilling, 

reportasje i Skudenesnytt:        

https://www.skudenesnytt.no/2019/10/23/inviterer-til-stor-kunstutstilling-

under-silk/ 

Haugaland Kraft med pengegave til SILKs tiårsdag, reportasje i Karmøynytt:                                                                                                                                                            

https://karmoynytt.no/kom-med-overraskelse-da-silk-aapnet-for-10-

gang/30.10-10:56        

Monica Thorsen i Radio 102 med gjester i studio fra SILK: nestleder Hanne 

Mulelid og ansvarlig for logistikk reise/overnatting Ingunn Tjørve: 

https://radio102.no/kultur/festival/10-arsjubilanten-silk-apner-i-morgen-

85887/ 

Egil Houeland intervjuer John Kaare Hoversholm på Radio 102 om SILKeFotball:                                                                                                                         

https://radio102.no/sport/annen-sport/det-blir-garantert-cupfinalesnakk-

85990/ 

Elever får besøk av SILKforfattere, reportasje i Karmøynytt:                                                                                                                              

https://karmoynytt.no/interessant-aa-hore-hvordan-det-er-aa-vare-

forfatter/02.11-03:32 

Hvorfor Haugaland Kraft satser på SILK, artikkel i Karmøynytt:                                                                                                                          

https://karmoynytt.no/respons/engasjert-samarbeidspartner-for-kulturlivet-

1/28.10-10:23 

Egil Houeland intervjuer Lilla Sølhusvik på Radio 102 bl.a. om hennes foredrag 

på SILK om hvorfor det er så få kvinnelige toppledere i næringslivet:                                                                                                                                                                             

https://radio102.no/kultur/bok-og-litteratur/omstilling-betyr-ogsa-flere-

kvinner-pa-topp-85994/         

Egil Houeland intervjuer Herborg Kråkevik på Radio 102 om Kolbein Falkeids 

diktning før hun setter fokus på det under SILKeÅpningen:   

https://www.skudenesnytt.no/2019/10/06/gladmelding-fra-silk/
https://www.skudenesnytt.no/2019/10/28/fokus-pa-kvinnefotball-under-arets-silkefotball/
https://www.skudenesnytt.no/2019/10/28/fokus-pa-kvinnefotball-under-arets-silkefotball/
https://www.skudenesnytt.no/2019/10/23/inviterer-til-stor-kunstutstilling-under-silk/
https://www.skudenesnytt.no/2019/10/23/inviterer-til-stor-kunstutstilling-under-silk/
https://karmoynytt.no/kom-med-overraskelse-da-silk-aapnet-for-10-gang/30.10-10:56
https://karmoynytt.no/kom-med-overraskelse-da-silk-aapnet-for-10-gang/30.10-10:56
https://radio102.no/kultur/festival/10-arsjubilanten-silk-apner-i-morgen-85887/
https://radio102.no/kultur/festival/10-arsjubilanten-silk-apner-i-morgen-85887/
https://radio102.no/sport/annen-sport/det-blir-garantert-cupfinalesnakk-85990/
https://radio102.no/sport/annen-sport/det-blir-garantert-cupfinalesnakk-85990/
https://karmoynytt.no/interessant-aa-hore-hvordan-det-er-aa-vare-forfatter/02.11-03:32
https://karmoynytt.no/interessant-aa-hore-hvordan-det-er-aa-vare-forfatter/02.11-03:32
https://karmoynytt.no/respons/engasjert-samarbeidspartner-for-kulturlivet-1/28.10-10:23
https://karmoynytt.no/respons/engasjert-samarbeidspartner-for-kulturlivet-1/28.10-10:23
https://radio102.no/kultur/bok-og-litteratur/omstilling-betyr-ogsa-flere-kvinner-pa-topp-85994/
https://radio102.no/kultur/bok-og-litteratur/omstilling-betyr-ogsa-flere-kvinner-pa-topp-85994/
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https://radio102.no/kultur/bok-og-litteratur/oppdaget-kolbein-falkeid-pa-

ungdomsskolen-85948/                                                             

SILKenytt med krigshistorie og traumatiserte soldater:                                                                                                                                    

https://karmoynytt.no/bibliotekspalten-silkenytt-med-krigshistorie-og-

traumatiserte-soldater/17.10-08:58 

SILKenytt med shamaner, bygdesnakk og #metoo:                                                                                                                                    

https://karmoynytt.no/bibliotekspalten-mer-silkenytt-med-shamaner-

bygdesnakk-og-metoo/25.10-08:15 

SILKenytt om klimaendringer, ensomhet og flykapring:                                                                                                                                                                          

https://karmoynytt.no/bibliotekspalten-mer-silkenytt-om-klimaendringer-

ensomhet-og-flykapring/30.10-05:05 

Om SILKeFotball: Stappfullt 40 min før start, reportasje i Skudenesnytt:                                                                                                                                        

https://www.skudenesnytt.no/2019/11/02/stappfullt-40-min-for-start/ 

Asbjørn Slettemark møtte ungdom på SILK, reportasje i Skudenesnytt:                                                                                  

https://www.skudenesnytt.no/2019/11/01/asbjorn-slettemark-motte-

ungdom-pa-silk/ 

Fra åpningen av den tiende SILK-festival, reportasje i Skudenesnytt::                                                                                                                                             

https://www.skudenesnytt.no/2019/10/30/apnet-den-10-ende-silk-festivalen/ 

Poeten Roger Robinson (Trinidad/UK) utnevnt til Poet of the month for 

november i The Guardian på samme dag som han opptrer på SILK og er 

nominert til TS Eliot Prize as Poet of the year 2019. 

https://www.theguardian.com/books/2019/nov/02/a-portable-paradise-roger-

robinson-poem-of-month 

Facebook                                                                                                              
Festivalens Facebookgruppe nådde 2000 følgere i løpet av året.  De siste årene 
har sidene i mye større grad blitt brukt til å legge ut bilder og nyheter enn 
tidligere, både gjennom året og spesielt under SILK, en ypperlig PR- og 
kommunikasjonskanal. Billetter til festivalen kjøpes hos silk.ticketco.no                  
Vi har funnet ut at fyldige opplysninger på ticketcos hjemmesider er en ypperlig 
form for å få budskapet ut til publikum - og det er gratis! 

 

https://radio102.no/kultur/bok-og-litteratur/oppdaget-kolbein-falkeid-pa-ungdomsskolen-85948/
https://radio102.no/kultur/bok-og-litteratur/oppdaget-kolbein-falkeid-pa-ungdomsskolen-85948/
https://karmoynytt.no/bibliotekspalten-silkenytt-med-krigshistorie-og-traumatiserte-soldater/17.10-08:58
https://karmoynytt.no/bibliotekspalten-silkenytt-med-krigshistorie-og-traumatiserte-soldater/17.10-08:58
https://karmoynytt.no/bibliotekspalten-mer-silkenytt-med-shamaner-bygdesnakk-og-metoo/25.10-08:15
https://karmoynytt.no/bibliotekspalten-mer-silkenytt-med-shamaner-bygdesnakk-og-metoo/25.10-08:15
https://karmoynytt.no/bibliotekspalten-mer-silkenytt-om-klimaendringer-ensomhet-og-flykapring/30.10-05:05
https://karmoynytt.no/bibliotekspalten-mer-silkenytt-om-klimaendringer-ensomhet-og-flykapring/30.10-05:05
https://www.skudenesnytt.no/2019/11/02/stappfullt-40-min-for-start/
https://www.skudenesnytt.no/2019/11/01/asbjorn-slettemark-motte-ungdom-pa-silk/
https://www.skudenesnytt.no/2019/11/01/asbjorn-slettemark-motte-ungdom-pa-silk/
https://www.skudenesnytt.no/2019/10/30/apnet-den-10-ende-silk-festivalen/
https://www.theguardian.com/books/2019/nov/02/a-portable-paradise-roger-robinson-poem-of-month
https://www.theguardian.com/books/2019/nov/02/a-portable-paradise-roger-robinson-poem-of-month


14 
 

 www.silkfestival.no   

SILKs faglig-litterære råd.                                                                                                         

Etter en ide fra Hayfestivalen opprettet vi i 2014 et faglig-litterært råd. Rådet gir 
innspill om aktuelle forfatternavn, innspill til nye arrangementer og er «døråpner» 
inn mot forfattere og forlag. De har også vært en viktig faktor for å øke 
kompetansen til SILK som organisasjon. 

Nyskapning som et resultat av SILK og READ ON: I-CAN festival 

 

Gjennom vårt arbeid i EU-prosjektet READ ON dukket ideen opp om å skape en 

festival med tegneserier i fokus. Sammen med Haugaland vid. skole laget SILK 

en arbeidsgruppe for å se om dette lot seg gjøre. Det hele resulterte i en fire 

dagers festival 18-22-september 2019 der de to første dagene var beregnet på 

aktiviteter på skolene og de to siste åpen for alle. I tillegg til det å skape 

tegneserier ble det også workshops om animasjoner, Cosplay, Fanzine, 

ansiktsmaling, debatter om ytringsfrihet, Urban Legend Josef Yohannes, 

Livedraw hotseat, John Kåre Raake (manusforfatter Bølgen og Skjelvet), Anders 

Totland, Therese G. Eide, Lystgass, Ramzee (UK), multiartist Linn Isabell Eielsen, 

Wenche Jortveit, Audun Nedrelid, ARTung (Ungommens kunstgruppe ved 

Haugesund Billedgalleri). En evaluering vinteren 2020 vil avgjøre hva formatet 

av denne «knoppskytingen» av SILK blir neste år. 
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Se medieoppslag: 

https://www.skudenesnytt.no/2019/02/15/%EF%BB%BFinternasjonal-

tegneseriefestival-ser-dagens-lys-i-skudeneshavn/ 

 

Evaluering av SILK 2019 

I midten av november hadde styret en grundig evaluering. Først evaluerte man 

foreløpige regnskapstall og så på hva det enkelte arrangement kostet med tall før 

sponsor/offentlige tilskudd var tatt med og deretter så man på det enkelte arr. 

der sponsorbidrag og offentlige tilskudd var tatt med. Sluttelig så man på alle 

andre utgiftsposter. Konklusjonen var at man kan til 2020 kan redusere 

kostnadene på utgiftssiden med nærmere 10% uten at det vil gå utover 

kvaliteten. 

Deretter evaluerte man hvert arrangement på innhold, gjennomføring, lengde, 

lyd og arena. Også her fant vi områder som kan forbedres. Tidlig i januar vil styret 

foreta en SWOT-analyse for å starte en forbedringsprosess av hele SILK. En gang 

ut på våren vil vi dra komitelederne også med i en liknende prosess og om vi har 

kapasitet til det, også alle frivillige fra høsten. Målsettingen er at man i første 

halvdel av 2021 har fått laget en festivalhåndbok som blir en viktig del av 

kvalitetssikring av SILK. 

Vi registrerer at de aller yngste uteblir på Facebook, men at de kan nås bedre 

f.eks. på Instagram og ander sosiale media. Her må vi ta et grep om vi skal få flere 

yngre til å bli med på SILK. 

Vi har, som tidligere år, fått mange gode tilbakemeldinger og ideer fra besøkende 

forfattere og publikummere. Disse tas også med i evalueringen og noen av 

tilbakemeldingene finnes senere i årsmeldingen. Sammen med innspill fra vårt 

faglig-litterære råd danner det og et godt fundament for å gjøre ytterligere 

forbedringer til neste års festival.      

 

 

 

https://www.skudenesnytt.no/2019/02/15/%EF%BB%BFinternasjonal-tegneseriefestival-ser-dagens-lys-i-skudeneshavn/
https://www.skudenesnytt.no/2019/02/15/%EF%BB%BFinternasjonal-tegneseriefestival-ser-dagens-lys-i-skudeneshavn/
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Noen tanker om SILK i 2020 

Med utgangspunkt i de tre siste festivalene konstaterer vi følgende. 

1. Antall arrangementer innenfor sjangeren sakprosa har økt og det viser 

seg at disse har god publikumsoppslutning. For tredje år på rad hadde 

SILK en rekke aktuelle temaer som:                                                                                                                                                                                                                                                                        
Grunnlovens største prøve- rettsoppgjøret etter 1945; 30 år i NRK Fjernsynet (Bjørn 

Hansen); Alexander Kiellandulykken 39 år senere; Kampen om korset i politikken; 

Finnes det en Gud?;Skamløs (Hele Rogaland leser); Hvorfor er det så få kvinnelige 

toppledere i næringslivet; Sagaer i vår tid; Sjamaen i stjerneregn. En reise til Asias 

sentrum; Reiulf Steen, Historien, triumfen og tragedien; Kloden vår burde hete havet, 

ikke jorden; Menn, motorsykler og vise følelser; Gjenvalg av Trump - med rasisme i 

bagasjen; Brexit- hva nå England, Norge og Europa?; Kvinnelige journalister i 

nyhetsredaksjonene; Har vi ytringsfrihet i Norge og betyr det at vi kan skrive hva som 

helst på sosiale medier?; Terror. Rikets sikkerhet, Organisert kriminalitet, alt henger 

sammen med alt. 

2. Samtidig har vi beholdt kvaliteten på arrangementer av skjønnlitterær 

karakter, noe festivalåpner Jan H. Landro påpekte sterkt i sin åpningstale 

at vi ikke måtte fire på. 

3. I år gjorde vi et godt steg framover innen sjangeren poesi med poeter fra 

så vel Norge som utlandet. Publikumsframmøtet her var så pass bra at 

styret har vedtatt å bygge videre på det til neste år; vi kan og vil gjøre 

noe mer med denne sjangeren. 

4. Skoleprogrammet er solid og har vært det de siste årene. SILK har, ved å 

være med i EU-prosjektet READ ON siden 2017, fått en skikkelig 

vitamininnsprøyting, både faglig og økonomisk. Det vil vi kunne gjøre 

også neste år også, men i og med READ ON er ferdig i juni 2021 bør 

styret tenke gjennom hvordan man kan opprettholde det høye nivået og 

antall skolearrangementer fra og med 2021, ikke minst hvordan man 

løser det økonomiske. Denne prosessen bør starte allerede i 2020. 

5. Norske lærere og bibliotekarer vil få tilbud om videreutdanning omkring 

litteratur og lesing i sammenheng med EU-prosjektet READ ON. Det er 

mulig å søke full økonomisk dekning for å være med i kurs og konferanser 

gjennom Erasmus+-programmet. Det første kurset er planlagt 1-5 okt. 

2020, men den har søknadsfrist allerede 5.feb.2020 til det norske Erasmus+ 

kontoret, Diku i Bergen. 
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 Billedgalleri SILK 2019  

Gode intervjuere er helt vesentlig for at forfattertreff blir en suksess 
 

           
                Rosie Goldsmith (ex-BBC) til høyre         Sarah Natasha Mellbye          Jan H. Landro                                                                                                         
 

Et knippe av årets SILKegjester 

•    

•                                               Biskop Anne Lise Aadnøy    Forfatter Tom Egeland                                                                                                                                                                 

 

•  
• Hanne Sørvaag med konsert på                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

hjemmebane i Skudeneshavn 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
Viggo Johansen og Bjørn Hansen                 Danske Carsten Jensen tok et oppgjør mot populismen 
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Hans O. Lahlum var med på to arrangemeer                   Kjartan Fløgstad på SILK for rerdje gang   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

.                                                                                                                                                                                                    
Kian Reme, Edvard Hambro, Marie Smith                         Marie Aubert på SILK for første gang                                                                                                                                                                                                                                                              

Solbakken og Odd K. Tveit om Kiellandulykken          

                                                                                                                                                                                                
Skudeneshavn by night 

Noen tilbakemeldinger fra forfattere som var på besøk hos oss i år: 

Kjære xxxxx, tusen takk for eit utruleg flott arrangement på laurdag! Eg blir både rørt 

og takknemleg over kor fine desse SILKsamtalene med xxxx er. Og, ikkje minst, kor 

fint publikummet på SILK er og korleis dei opnar seg og tar imot det eg prøver å 

formidla. For meg var dette haustens litterære høgdepunkt. Og eg veit ikkje kvifor det 

er slik, men eg vil at du skal veta at det er ingen annan festival i dette landet der eg 

føler meg meir forstått og verdsett som forfattar enn på SILK. Tusen takk! 

Hei, xxxxx 

Du, vet du hva? Den uka hos dere vil bli stående og skinne når jeg en dag skal gjøre 
opp og rekapitulere alle stedene jeg har vært som forfatter. Det var rett og slett unikt. 
På alle måter. Hvordan dere tar vare på oss forfattere, du som sto der da jeg kom og 
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alltid var blid og imøtekommende ... Nei, det finnes nesten ikke ord. Hvis dere noen 
gang ønsker å ha meg med igjen, vil det ikke være nei i min munn. 

 

Kjære xxxxx 

Tusen takk for meg. Det var virkelig en god opplevelse. Fantastiske folk, fantastiske 
rammer, spennende poster og et velsmurt maskineri. Jeg håper virkelig jeg får være 
med på dette igjen. Hils alle de andre også - for en gjeng dere er!! 

Alt godt, 

 

                                                                                                                                                                                      

Vel møtt til neste SILKfestival, SILK nr.11, 4-7.nov 2020 

Allrid SILKeføre i Skudeneshavn i november 

Bli med i vår Facebookgruppe som har over 2000 følgere. 

Der får du alltid siste nytt om SILK.  

Se gjerne på våre hjemmesider også: 

www.silkfestival.no 

 

 

 

 

http://www.silkfestival.no/
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