
 

 

 

 

 

 

Pressemelding 
 

SpareBank 1 Nord-Norge gir 1.200.000 kroner til nordnorsk turné med 

barneforestillingen Lykkejakten. 
 

Tidligere i vår tildelte SpareBank 1 Nord-Norge kr. 1.200.000,- fra bankens gavefond 

for at KulturHuset i Tromsø kunne planlegge, og sette opp en turné i utvalgte 

nordnorske byer med barneforestillingen Lykkejakten. 

 
Banken ser det som viktig å støtte prosjekter som Lykkejakten, fordi attraktive kulturtilbud 

skaper verdier over tid, det skaper aktivitet og bidrar til økt trivsel og bolyst i landsdelen. 

- Lykkejakten settes opp som gratisforestilling for barnehager i turnébyene, i tillegg til åpne 

ordinære forestillinger. 

 

Lykkejakten er en forestilling for barn mellom 3-7 år. Forestillingen er et spennende eventyr - 

en reise rundt i verden - hvor barna møter rare, morsomme og skumle figurer, men som alle 

er glade i sang og musikk. 

- I Troms besøker vi Finnsnes den 19.11 og Harstad den 20.11 og 22.11. Forestillinger i 

Nordland er planlagt satt opp på nyåret, Bødø får besøk den 25.2 og Mo i Rana den 27.2. 

Turnédato i Finnmark med besøk i Alta og Hammerfest er ennå ikke fastsatt, forteller Nora 

Kiil ved KulturHuset i Tromsø. 

 

Hovedrolleinnehaverne i stykket, Mari Bjørnsdatter Knudsen og Jon Kristian Gaare Blix, er 

begge kjente fjes fra Barne-TV. Musikken er komponert og fremføres av Bernt Simen Lund 

og Nasra Ali Omar, mens Pernille Dahl Johnsen har regi. 

 

– For meg personlig har dette vært et utrolig spennende prosjekt å få mulighet til å arbeide 

med, sier Mari Bjørnsdatter Knudsen, som også har skrevet manuskriptet. – Lykkejakten er 

en ”pedakomisk” barneforestilling, mitt mål har vært at den både skulle være pedagogisk, det 

at barna lærer noe nytt, samtidig som den skal være underholdende. Hele ensemblet gleder 

seg til å møte mange små og store i tiden fremover, fortsetter Bjørnsdatter Knudsen.  

 
 

Dette er SpareBank 1 Nord-Norges gavefond 

• Fond til formål innen kunnskap og forskning, kultur og tiltak spesielt rettet mot barn og ungdom. 

• Fondet har per i dag en kapitalbase på ca. 100 millioner kroner. 

• Sparebankloven gir sparebankene anledning til å avsette inntil 25 prosent av årsoverskuddet til gaver til 

allmennyttige formål. SpareBank 1 Nord-Norge avsatte 104 millioner kroner til gavefondet i 2007. 

• Gavefondet er en viktig del av SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsengasjement og skal bidra til vekst, 

utvikling og bolyst i landsdelen. 

  

 



Om SpareBank 1 Nord-Norge 
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og 

bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 245 000 personkunder, 

ca. 40 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 100 000 forsikringskunder. 

Banken er representert gjennom 81 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard. SpareBank 1 Nord-
Norge har et eget representasjonskontor i Murmansk (Russland), og er medeier i den russiske banken Bank 

Tavrichesky OJSC som har hovedkontor i St. Petersburg (Russland). 

 

For ytterligere informasjon kontakt informasjonsdirektør Kjell Kolbeinsen på telefon 908 52 

677 eller Nora Kiil ved KulturHuset i Tromsø på telefon 975 72 897. 

 

 

 

 
Tromsø, 14. november 2008 

for SpareBank 1 Nord-Norge 

 

 

 

Kjell Kolbeinsen 

Informasjonsdirektør    


