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tips oss!
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Tips Avisa Nordland om 
små og store saker som 
du mener vi bør skrive 
om. Månedens beste tips 
honoreres med 2.000 
kroner. Alle tips som 
benyttes honoreres med 
laxlodd. Du kan også 
sende tips på sms med 
kode ANtips til 2005.

Del din video med  
Avisa Nordlands lesere  
på an.no/video

Vi følger nyhetsbildet  
24 timer i døgnet 7 dager  
i uka på vår nettside an.no

loNdoN: Jason statham 
liker actionilmer, men liker 
ikke skuespillere som jukser 
seg inn i dem.
 – Jeg er inspirert av folk som 
kunne gjøre arbeidet selv. 
Bruce Lee brukte aldri 
stuntmenn eller folk som slåss i 
stedet for ham, heller ikke 
Jackie Chan eller Jet Li. 
 – Jeg liker virkelig å gjøre 
actionilmer. Statham tror han 
kunne blitt en bra, ny James 
Bond. Men Bond-skurk vil han 
altså ikke være. (©NtB)

vil ikke spille 
BoNd-skurk

plAteslipp: Duo Brilliante med Arvid Engegård 
og Knut Erik Sundquist har plateslipp i Stormen.

Arvid Engegård og Knut Erik 
Sundquist legger plateslippet sitt 
til Stormen på lørdag.

HELGE GRØNMO
hg@an.no

913 07 953

Bodø: Arvid Engegård og Knut Erik 
Sundquist er to ringrever i den norske 
klassiskverdenen. Deres nye utgivelse 
på LAWO Classics, Duo Brilliante, er en 
hyllest til den italienske bassisten Gio-

vanni Bottesini og hans verk Gran Duo 
Concertante. De to solistene har fått 
med seg Kringkastingsorkestret på la-
get, og presenterer lytteren for verker 
av Wieniawski, Svendsen og Borg-
strøm, i tillegg til Bottesinis musikk. 

Med seg på lanseringen i Stormen har 
de Steinar Pedersen på piano. Det vil 
også bli en konsert og den skal holdes i 
hovedfoajeen.

Lanserer ny cd i Stormen

Kampviljen er på topp 
hos ordfører Ole 
Hjartøy. Bodø skal bli 
Europeisk kulturho-
vedstad!
HELGE GRØNMO
hg@an.no

913 07 953

Bodø: Sammen med kultursjef 
Arne Vinje gikk ordføreren ut 
med de grandiose planene for 
noen uker siden. Bodø ville bli 
Europeisk kulturhovedstad i 
2024. Men så kom den nådelø-
se beskjeden fra kulturdeparte-
mentet; Norge kan ikke søke 
engang. EU tillater ikke søker-
land utenfor sitt eget system.

Men Hjartøy tar ikke nei for 
et svar.

– Vi har jobbet knallhardt i 
kulissene etter at vi ikk be-
skjed om at vi ikke kan søke. Vi 
er naturlig nok ikke enig i den 
konklusjonen og skal kjempe 
videre for at Bodø kan påta seg 
å være kulturhovedstad, sier 
Hjartøy.

departementets støtte
De siste ukene har han vært i 
hektisk møtevirksomhet med 
blant andre kulturminister 
Thorhild Widvey og Europa-
minister Vidar Helgesen. Det er 
nå klart at Bodø har departe-
mentets fulle støtte.

15. juni drar en delegasjon fra 
kommunen ned til Brussel for å 
møte sentrale medlemmer av 
EU-kommisjonen. Med seg har 
Hjartøy nettopp Helgesen, 

"
Vi har jobbet 
knallhardt i kulis-
sene.

ole HJArtøy
Ordfører

NHO og Paal Frisvold, tidligere 
leder av Europabevegelsen.

– Dette er et møte der vi skal 
inne ut om Norge kan søke. 
Samtidig skal vi gi en presenta-
sjon av Bodø. Dette møtet blir 
utrolig viktig for den videre 
prosessen, og jeg er helt sikker 
på at avgjørelsen skal gå i vår fa-
vør.

positivitet
Selv om det viser seg at Norge 
kan søke, er det en lang vei 

fram til at Bodø blir utpekt som 
kulturhovedstad.

– Jeg er likevel utrolig opti-
mistisk. Jeg er møtt med så mye 
positivitet den siste tiden. Også 
innenfor EU har jeg fått signaler 
om at de ønsker oss med på la-
get. Jeg er dessuten helt sikker 
på at Bodø har gjennomførings-
evnen til å få til dette. Stavan-
ger opererte med et budsjett på 
300 millioner kroner. Jeg tror 
ikke vi trenger så store investe-
ringer.

Hvem som skal bli Europeisk 
kulturhovedstad avgjøres i 
2019. Bodø vil da ha fem år på 
seg til å forberede seg på det 
som best kan kalles et kulturelt 
mini-OL.

Kjemper videre for å 
bli kulturhovedstad

optimister: Ordfører Ole Hjartøy og kultursjef Arne Vinje har ikke gitt opp kampen for at Bodø skal bli kulturhovedstad. – Vi har jobbet 
hardt i kulissene og 15. juni reiser vi til Brussel for å overbevise EU-kommisjonen om at vi kan søke, sier Hjartøy.  foto: Helge grøNmo


