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Vi er en interesseorganisasjon for kulturlivet i Bærum.
Visjonen vår «samlet og styrket kultur i Bærum» utvikler kommunen på et kulturelt nasjonalt og  
internasjonalt nivå. Samtidig beriker det hverdagen til innbyggerne med mening og samhold.  
Gjennom kultur blir nye vennskap og næringer dannet, parallelt er dette helsefremmende.

 Bærum kommune har uttalt at de skal bli en ledende kulturkommune.

 Derfor må det satses mer på kultur. Kultur gir store sosiale og økonomiske gevinster. 

Bærum Kulturråd eksisterer for å dyrke, styrke og samle kulturen i Bærum: 

 1)   Kulturaktører og breddekulturen skal få gode betingelser 
 2)  Innbyggerne skal få varierte og flotte kulturopplevelser
 3)  Lokalsamfunnet skal ha rikt med kulturtilbud 

Våre prioriterte saker:

100 % stilling i Bærum Kulturråd
Bærum Kulturråd har behov for en 100 % administrativ stilling. Dette for å sikre kontinuitet i arbeidet for 
kulturlivet i Bærum og for å kunne videreutvikle Bærum Kulturråd som interesseorganisasjon.
  
Betydelig økning i antall stillinger til Bærum kulturskole  
Kulturskolen er viktig for kultursatsing for barn og samhold i kommunen. Kulturskolen er en inngangsbillett til 
kulturaktiviteter som kan strekke seg over et livsløp. Kulturskolen bør kunne ha en rolle som et ressurssenter 
for hele kulturlivet og samfunnet for øvrig.

Kulturkvartal
Et kulturkvartal vil kunne bli et regionalt knutepunkt for kunst og kultur i utviklingen av Sandvika som kulturby. 
Brambanigården med Sandvika teater og BAKgården er ideelt lokalisert. Det bør være en gratis og tilgjengelig 
møteplass for alle innbyggere i Bærum. Kulturkvartalet vil kunne trekke folk sammen og ut av sofaen. Det skal 
være lett å bli kjent med andre gjennom å oppleve eller uttrykke seg. Kulturaktører og breddekulturen skal få 
plass gjennom utstillinger, konserter, forestillinger og faglige aktiviteter. I tillegg må det være øvings- og atelier-
plass. Det kreative næringslivet, gründere og entreprenører bør også få rom til å etablere seg. Dette vil skape 
nye synergier og dynamikk som danner et fellesskap og ny kulturnæring.

Fornebu kulturhus
Fornebu er i rask utvikling og vi må passe på at det ikke blir en soveby. Det underinvesteres i  kultur, målt i  
scener og publikumsseter. Det er et sterkt behov for å bygge tilhørighet og samhold på Fornebu gjennom 
å spre gleden av kultur.

Dette vil Bærum Kulturråd  



Målsetninger med 
 tiltak mot 2030 

Få et åpent og 
levende kulturliv

Mer kulturinteresse 
i Bærum

Styrke BKR som 
interesseorganisasjon

Jobbe for at kultur i 
Bærum er miljøvennlig 
og sosialt bærekraftig

Sørge for faglighet
                   i  kulturarbeidet

Påvirkningsarbeid opp 
mot beslutningstakere

Jobbe for mangfold og 
inkludering i kulturen

Våre målsetninger


