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Rådmannens forslag til tildeling av kulturtilskudd 2019

Vedr søknad om midler til SanFiesta 2019.
Jeg ser av Rådmannens forslag til tilskudd at SanFiesta 2019 i år ikke har blitt foreslått av
Rådmannen med et tillegg til de kr 100.000 som festivalen ble tildelt i 2018, og som
festivalen selvsagt er svært glade for.
Festivalen er en frivillig organisasjon som består av frivillig innsats fra styret og frivillige
medhjelpere. Honorar til artister er forhandlet ned så langt det er mulig, begrunnet festivalens
karakter og økonomi.
Festivalen finner sted i BAKgården i Sandvika Sentrum og vi ønsker å opprettholde det
samme tilbudet som BAKgården har, dvs at det er gratis deltagelse for publikum. Unntak er 1
kveldskonsert og spesifikke kurs der folk melder seg på og betaler direkte til den som
avholder kurset. Vi opplever at det er viktig å opprettholde denne profilen på det som foregår i
BAKgården, kommunens kulturelle oase der alle kan delta uavhengig av økonomi, nettverk,
alder, religion, legning og helse. Et godt inkluderende og helsefremmende tiltak.
Med en internasjonal festival ønsker vi å gå et skritt videre, å bringe Bærum nærmere resten
av verden og verden nærmere Bærum.
I 2017 måtte noen av oss i styret trå til og dekke utgifter med private midler, et grep man kan
ta i kriser, men som ikke kan være en varig løsning.
Per i dag er status at festivalen ikke har fått midler fra fylket, de bevilget kr 50' til oppstart av
festivalen i 2017. Da Rådmannen nå har foreslått avslag på en tilleggsbevilgning (vi fikk kr
100+50' i 2017) er det ikke vanskelig å se hva resultatet blir.
På vegne av Sandvika Internasjonale kulturfestival, SanFiesta 2017, håper jeg at
hovedutvalget kan se på dette en gang til med mulighet for et påslag i 2019 i tillegg til de kr
100' som ble bevilget i 2018 for festivalen i 2019.
Jeg legger ved profileringen festivalen har i BAKgårds programmet 2019.
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