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Pressemelding 
 

3 millioner kroner til ”Rockens Hus”. 
 

SpareBank 1 Nord-Norge gavefond gir tre millioner kroner til ”Rockens Hus” - et 

kompetansesenter for rytmisk musikk i Nord-Norge.  2 millioner kroner skal gå til 

byggingen av senteret og 1 million til etablering av et profesjonelt lydstudio. 

 
Tromsø kommune har tatt initiativ til etableringen av et kompetansesenter for rytmisk musikk 

og byggingen av ”Rockens hus”. 
_
Huset skal fungere som et regionalt kompetanse- og 

kultursenter for rytmisk musikk i Nord-Norge, forteller ordfører Arild Hausberg.  

 
_
SpareBank 1 Nord-Norge støtter prosjektet fordi vi anser kulturnæringen som viktig både for 

de som arbeider i denne næringen, men også for oss som bor og lever i landsdelen, sier 

Karianne Olsen, banksjef ved SpareBank 1 Nord-Norges bedriftsmarkedsavdeling i Tromsø.  

 

Ambisjonen for ”Rockens Hus” er at musikken skal kunne utvikle kulturell egenart, samtidig 

som organisasjonen skal ha et fokus på næringsperspektivet. Dette innebærer å skape bedre 

økonomiske rammer og muligheter for musikkmiljøet i nord. 
_
Sentret skal arbeide med å 

utvikle og profesjonalisere musikkbransjen i landsdelen og vil inneholde 11 øvingsrom, 

profesjonelt lydstudio, preproduksjonslokale og flerbruksrom, forteller Fredrik Forsmann, 

leder for kompetansesenteret for rock. 

 

Nord-Norge har mange talenter og utøvere innen sjangeren rytmisk musikk. Problemet i dag 

er imidlertid at man må forlate landsdelen dersom man ønsker å gjøre en karriere innen 

rytmisk musikk. 
_
Dette skyldes i stor grad manglende infrastruktur og profesjonalitet i 

musikkbransjen i nord, fortsetter Forsman. 

 
_
Et rikt kulturliv er med på å skape attraktivitet og bolyst i vår region, og vi tror at 

kultnæringen vil komme til å spille en større rolle i nyskapende og bærekraftig 

samfunnsutvikling. Da betyr det også at vi må sørge for at kreative talenter blir boende i 

landsdelen, fortsetter Olsen. 

 

 
Dette er SpareBank 1 Nord-Norges gavefond 
SpareBank 1 Nord-Norge skaper gjennom sin virksomhet store verdier som tilbakeføres tilbake til 

lokalsamfunnene hvor vi driver vår virksomhet. Fondet har i dag en kapitalbase på 106 millioner 

kroner. Vi skal støtte prosjekter som skaper verdier over tid, som engasjerer mange i lokalmiljøet, 

som skaper aktivitet, og bidrar til økt trivsel og bolyst i landsdelen. De samfunnsnyttige formål er 

definert til tiltak og prosjekter innenfor:  

 

• Kunnskap og forskning  

 

• Kultur (utvidet kulturbegrep, innbefatter idrett og lignende) og spesielt til tiltak innenfor disse 

områder som er rettet mot barn og ungdom 
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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 98 000 

forsikringskunder. Banken er representert gjennom 83 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på 

Svalbard, samt et eget representasjonskontor i Murmansk, Russland. 

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt informasjonsdirektør Kjell Kolbeinsen på mobil 90 85 26 

77, eller seniorrådgiver Reidun Lunndal på mobil 90 09 29 69. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

for SpareBank 1 Nord-Norge 

 

 

 

Kjell Kolbeinsen 

informasjonsdirektør 


