INNLEDNING
Årsmeldingen for 2008 er inndelt i
7 produksjonsområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KULTURHUS .............................. side
KINO ............................................ ……
KULTURVERN OG MUSEER .............
IDRETT / FRILUFTSLIV ..................
BARN OG UNGE .............................
BIBLIOTEK ......................................
ØVRIGE KULTURFORMÅL ..................

2
9
11
12
12
14
15

Aktivitetsnivået i Lyngdal Kultursenter KF
Aktiviteten i Lyngdal Kulturhus har også i 2008 vært meget høyt. Året bar preg av stor
økonomisk usikkerhet, særlig knyttet til store uforutsette utgifter og en svikt på kinobesøket i
første halvår. Kinobesøket tok seg opp på høsten etter en intens markedsføring, og status for
2008 ble ny besøksrekord! Lyngdal kino har befestet seg som Vest-Agders nest største.
Biblioteket holder stand hva besøk og utlån angår og scenearrangementene har igjen vært
godt beøkt. Ved Klokkergården har det i 2008 vært en økning i besøk, men her er fremdeles
mye ugjort og potensialet stort.
Netto budsjettramme
Lyngdal Kultursenter hadde i 2008 en omsetning på i overkant av 10.000.000 kroner. Lyngdal
kommunes ramme var 4.662.000. Det resterende 6 millioner er først og fremst billettsalg,
kiosksalg, utleie og eksterne midler, for eksempel 200.000,-kroner i driftsstøtte fra Vest-Agder
fylkeskommune. Regnskapet viser at den normale driften har gått i balanse. Uforutsette
utgifter i forbindelse med vannlekkasje i Grøndokka, defekt ventilasjon i kulturhuset og
utgifter knyttet til utbedringer av rådhusparken fører et netto merforbruk på kr. 208.390. I
tillegg kommer momskrav og etterbetalinger fra 2008. Totalt merforbruk: 367.622-.
Styre
Styret for Lyngdal Kultursenter KF har i 2008 bestått av: Torleiv Birkeland (leder), Tordis A.
Blørstad (nestleder), Kari Abrahamsen (medlem), Ådne Fardal Klev (medlem), Torrey Nørsett
(medlem), Ingeborg Marie Henriksbø (repr. Vest-Agder fylkeskommune) og Petter Røren
(ansattes representant). Kultursjef Jon Kleveland har vært styrets sekretær.
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Administrasjon
Lyngdal kultursenter KF administreres fra kulturkontoret, som har sine lokaler i kulturhuset.
Her er 4,5 årsverk samlet: Kultursjef, programsjef, kinosjef, teknisk leder og
kontormedarbeider. Kultursjefen er daglig leder for foretaket, mens programsjef er nestleder
og stedfordtreder.
Kultursjef, Jon Kleveland sa opp sin stilling 1. desember 2008, med fratredelse 1. mars 2009.
Likestilling
Lyngdal Kultursenter KF er et arbeidssted med flest kvinnelige ansatte. Kultursjefen er mann,
nestleder er kvinne, kinosjef og biblioteksjef er kvinner, mens teknisk leder er mann.

1. KULTURHUS
Lyngdal kulturhus er et regionalt kulturhus. Hovedeier er Lyngdal kommune. Medeier i bygget
er Vest-Agder fylkeskommune, som i 2008 har gitt et tilskudd på kr. 200.000 som bidrag til
innholdsproduksjonen. Kulturhuset har i 2008 også mottatt tilskudd fra det lokale næringsliv:
Gaver til Lyngdal kulturhus 2008
Kr. 9.000
Kr. 40.485
Kr. 20.000

fra Sparebanken Sør til sceneteknisk utstyr
fra Sparebank 1 SR Banke til sceneteknisk utstyr
fra Sparebanken Sør til Toras Dans / rehabilitering av overflate
(utføres av kunstner Arve Rønning våren 2009)

DRIFT
Driften har i 2008 fungert som forventet med unntak av noen uforutsette hendelser:
•
Brudd i vannledning i gaten utenfor forårsaket at vannet kom opp i gulvbrønner i
biblioteket.
•
Ulemper knyttet til utbygging av park/garasjeanlegg på nabotomt, inkl. skade på
skulptur og plakatmonter.
I 2008 ble renholdstjenesten i kulturhuset lagt ut på nytt anbud og kontrakt gjeldende fra
011.01.2009 ble inngått med Lyngdal kommune, tekniske tjenester.
I tillegg til vanlig kulturhusdrift med aktivitet knyttet til teater, konsert, utstilling, kurs og
konferanser huser også Lyngdal kulturhus virksomheter som kulturkontor, bibliotek, kino og
kinokiosk. Alle parter har god effekt av samlokalisering og et velutviklet og overlappende
samarbeid. Eksempelvis fungerer bibliotekets skranke også som billettskranke for kullturhus
og kino, og bibliotekets personell betjener billettelefonen og har et visst vakthold ved
utstillinger. Den store amfisalen i kulturhuset er en flerbrukssal tilrettelagt både for kino og
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ulike scenearrangement, mens den lille amfisalen i hovedsak benyttes av kino og
kursvirksomhet.

BESØK
I årsmeldingen har kino og bibliotek egne kapitler, men innledningsvis er det interessant å se
på totalt besøk i bygget. I tillegg til denne oversikten kommer besøket ved restauranten Jonas
B. Gundersen, som er privat leietaker i kulturhuset.
For 2008 har det totale besøkstallet for Lyngdal kulturhus vært 129.293
Besøket fordeler seg slik:
Bibliotek
Kino
Kulturhus forøvrig*
Totalt

2008

2007

2006

2005

74.917
26.588
27.788
129.293

71.361
24.583
25.136
121.080

77.800
26.511
23.470
127.781

82.856
22.981
19.296
125.133

* ”Kulturhus forøvrig” omfatter:
KATEGORI

2008

2007

2006

7.235

7.737

6.620

3.983

4.161

4.300

Utstilling

skoler, barnehager, næringsliv,
julebord, private
skoler, amatører og kunstnere

6.860

3.045

2.600

Møtevirksomhet

møter, kurs, konferanser

5.270

2.793

5.300

Faste aktiviteter

Klubb, øving, undervisning

2.455

5.100

4.350

Annet

Kulturkontor, priv. selskap, rigg,
prøver,Div.arrangement/-besøk,

4.440

2.300

300

Scenearrangement for publikum
Scenearrangement for lukket selskap

DETALJER
offentlig kulturhusprogram

Sum besøk på kulturhus unntatt bibliotek og kino

27.788 25.136 23.470

AKTIVITET
Aktivitetsnivået i kulturhuset holder seg ganske stabilt. Besøkstall totalt sett har en tydelig
økning, dette kommer særlig frem ved økt utstillingsaktivitet.
Utleie
Kulturhuset har vært storstue for kommunale og interkommunale samlinger av ulik karakter.
Lokaler har vært utleid til forestillinger, kunstutstilling, kurs, konferanser og andre møter.
Både grunnskole, videregående, kulturskole og Den kulturelle skolesekken har benyttet scene
og saler. Det samme gjelder lokale og regionale foreninger og næringsliv. Dette året ble
utleiesatsene justert for første gang siden kulturhuset åpnet i 2004.
Type utleie

Møter
Konferanser
Kurs
Annen utleie

Antall

.........30
.........21
.......... 6
.......... 6
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Totalt kom det inn kr 179.140,- i leieinntekter på slik utleie i 2008.
Fast aktivitet
Kulturhuset har stilt øvingslokaler til disposisjon for sangkor og Thai chi, samt sal for
filmklubben. Scenen har ukentlig vært utleid til Musikk, dans og drama-linjen på VGS.
Barn og unge
Kulturhuset har vært arena for barnehageforstillinger, skolearrangement og
kulturskolekonserter. Dessuten teater og konserter i forbindelse med Den kulturelle
skolesekken og Ungdommens Kulturmønstring, Barnas Dag og Kulturskuet. I tillegg kommer
enkelte lukkede barneforestillinger arrangert av lokale næringsdrivende. Det offentlige
kulturhusprogrammet har hatt både teater og konsert for barn. I regi av Rikskonsertene har
barn og unge to ganger blitt invitert til å delta med kjente artister som Arve Tellefsen 02.02
og Geir Lystrup 25.09. I tillegg kommer enkelte lukkede barneforestillinger arrangert av lokale
næringsdrivende.
Lyngdal kulturskole
Kulturskolen er en viktig samarbeidspartner for kulturhuset, og kulturhuset har blitt en viktig
arena for kulturskolen. Det er tett samarbeid i forbindelse med arrangement som UKM, Barnas
Dag og Arvefølge. I tillegg har kulturskolen i 2008 arrangert 7 egne elevkonserter i
kulturhuset. De fleste konsertene har vært avholdt i sal 3&4, gjerne kombinert med
elevkunstutstilling.

SCENE
Billettsalg kr.
Billettsalg antall
Totalt besøk*
Totalt antall forestillinger*
Totalt besøk snitt*

2008

2007

2006

kr. 1.017.558
7.335

988.451
7.889

735.240
6.439

11.218
72
156

11.898
75
159

8.160

7235
52
139

7.737
52
148,7

*(sum offentlige og lukkede arr.)

Besøk off. forestillinger
Antall off. forestillinger
Besøksnitt off. forestilling

Totalt har det vært avviklet 72 scenearrangement. Av disse har 52 inngått i kulturhusets
offentlig program, mens 20 har vært lukket. Totalt besøkstall for scenearrangement var
11.218. Enkelte forestillinger i kulturhusets program er gratis og noen ganger billettfrie. På
den andre side benytter en del arrangører av lukkede forestillinger kulturhusets billettsystem
for å kunne formidle plassbilletter til sine gjester. Totalt ble det i 2008 produsert 7.335
billetter til en samlet bruttoverdi av kr. 1.017.558.
I årets offentlige kulturhusprogram har det lokale publikum vært målgruppe for 17 ganger,
mens 35 forestillinger har trukket publikum fra regionen og omlandet utenfor. Lokale og
regionale kor og foreninger har stått som arrangører for mange viktige innslag i
kulturhusprogrammet.
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I tillegg har kulturhuset har vært spillested for Riksteatret, Rikskonsertene, Kristiansand
Symfoniorkester og Agder Teater. Musikere fra Europa, Asia og Afrika har stått for
internasjonale innslag i 2008.
Best besøkte enkeltforestillinger i 2008
(kun offentlige forestillinger er medregnet)
Nr.

Dato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

16.10
07.11
16.02
13.02
14.11
12.11
03.03
30.11
14.11
28.10

Arrangement

Kategori

Arrangør

Kardemomme by
Kvås på plakaten
UKM
Jeppe på Bjerget
Hulemannen – Sven Nordin
Trekkspillshow
Honningsvågrevyen
The Soul of Christmas
Hulemannen – Sven Nordin
Vestergabet & Jon
Kleveland

Teater
Kulturarr.
Kulturarr.
Teater
Show
Konsert
Revy
Konsert
Show
Konsert

Lyngdal kulturhus/Riksteatret
Sela
Lyngdal kulturhus
Lyngdal kulturhus/Riksteatret
Thalia teater
Lindesnes Trekkspillklubb
Lyngdal kulturhus
Lyngdal kulturhus
Thalia teater
Vestergabet

Besøk

309
308
298
279
278
275
271
266
264
225

KULTURHUSPROGRAM 2008
KONSERT (28)
Dato

Arrangement

Kategori

Arrangør

25.01
02.02
06.02
10.02
17.02
29.02
10.03
12.03
12.03
28.03
08.04
26.05
12.09
17.09
22.09
24.09
25.09
27.09
09.10
25.10
28.10
09.11
10.11
12.11
12.11
30.11
14.12
14.12

Bare Mozart
Arvefølge / Arve Tellefsen
Elevkonsert
Beatles apart
Betales og Tony Sheridan
Bethoven & Tango / Atle Sponberg
Elevkonsert
Elevkonsert
Odd Nordstoga
Impuls Lyngdal -08
Nuru Kane
Elevkonsert
Bach Dobbel
Elias og Veronika Akselsen
Elevkonsert
Elevkonsert
Geirr Lystrup på tur
Mandalsviser, viser heilt i sør
Heine Totland & Gisle Børge Styve
Stryk på Sørlandet
Vestergabet & Jon Kleveland
Lidenskapelig aften med Brahms
Elevkonsert
Elevkonsert
Trekkspillshow
The Soul of Christmas
Julekonsert
Julekonsert

Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert
Konsert

Kr.Sand Symfoniorkester
Lyngdal kulturhus & Rikskonsertene
Lyngdal kulturskole
Farsund Janistjar
Det Betales
Kr.Sand Symfoniorkester
Lyngdal kulturskole
Lyngdal kulturskole
Lyngdal kulturhus
Lyngdal Frikirke
Lyngdal kulturhus & Rikskonsertene
Lyngdal kulturskole
Kr.Sand Symfoniorkester
Lyngdal kulturhus & Rikskonsertene
Lyngdal kulturskole
Lyngdal kulturskole
Lyngdal kulturhus & Rikskonsertene
Mandal Sangforening
Lyngdal kulturhus
Stryk på Sørlandet
Vestergabet
Sørlandske korverksted
Lyngdal kulturskole
Lyngdal kulturskole
Lindesnes Trekkspillklubb
Lyngdal kulturhus
Lyngdal Misjonskirke
Lyngdal Misjonskirke

ÅRSMELDING 2008 FOR LYNGDAL KULTURSENTER KF

side 5 av 17

TEATER/SHOW (15)
Dato

31.01
13.02
31.03
14.06
14.06
08.09
16.10
30.10
15.11
01.12
01.04
14.11
14.11
03.03
04.07

Arrangement

Kategori

Arrangør

Barnet (turnépremiére)
Jeppe på Bjerget
@lice
Karius og Baktus
Karius og Baktus
Little Me
Kardemomme by
Cirkus Sibylla
Zivil
Nissen som ikke fikk grøten sin
Hallo i Lyngdal - Are Kalvø
Hulemannen – Sven Nordin
Hulemannen – Sven Nordin
Honningsvågrevyen
Rotfast og lealaust - Han Innante

Teater
Teater
Teater
Teater
Teater
Teater
Teater
Teater
Teater
Teater
Show
Show
Show
Revy
Revy

Lyngdal kulturhus & Riksteatret
Lyngdal kulturhus & Riksteatret
Lyngdal kulturhus & Riksteatret
Barnas Dag / Hordaland teater
Barnas Dag / Hordaland teater
Lyngdal kulturhus & Riksteatret
Lyngdal kulturhus & Riksteatret
Lyngdal kulturhus
Lyngdal kulturhus & Riksteatret
Lyngdal vgs Musikk, dans og drama
Lyngdal kulturhus
Thalia teater
Thalia teater
Lyngdal kulturhus
Lyngdal kulturhus

Arrangement

Kategori

Arrangør

Ungdommens kulturmønstring
Haydom forestilling
Kunstnermøte - Terje Grøstad
Hekkfjell Nuts
Himmelarkivet - Gaute Heimvoll
Kulturkveld
Kvås på plakaten
Boklansering – Magne Haugland
Bok- og kunstlansering
Arnfinn Oppsahl og Arne Åmland

Kulturarr.
Kulturarr.
Kunst
Film
Bok
Kulturarr.
Kulturarr.
Bok
Bok /
kunst

Lyngdal kulturhus
Lyngdal vgs
Lyngdal kunstforening
Hægebostad gruppe
Lyngdal kulturhus / Biblioteket
Lyngdal kulturhus
Sela
Lyngdal kulturhus / Biblioteket
Lyngdal kunstforening

ANDRE SCENEARRANGEMENT (9)
Dato

16.02
07.05
06.06
16.08
02.10
31.10
07.11
18.11
25.11

UTSTILLINGER
I 2008 har det vært arrangert 15 utstillinger, en økning på 33% fra 10 utstillinger i 2007. Vi
har sett en frisk blanding utstillere som omfatter anerkjente billedkunstnere, barn og unge,
lokale amatører og debutanter. Lyngdal kulturhus rommer ikke et permanent galleri. De fleste
utstillinger arrangeres i sal 3&4, som normalt benyttes til møterom eller serveringsområde.
Denne fleksibiliteten byr på mulighet for ulike aktivteter, men gir også begrensninger i fht.
utstillingsmuligheter.
Lyngdal Kunstforening er en viktig aktør i kulturhuset. I tillegg til sin årlige sommerutstilling
sto de i 2008 også som arrangør for flere utstillinger og kunstarrangement.

UTSTILLINGER 2008 (15)
PERIODE

UTSTILLING

KUNSTNER / UTSTILLERE

ARRANGØR

31.01-06.02
08.02-10.02
16.02-24.02

Elevutstilling
Elevutstilling
UKM

Lyngdal kulturskole
Elever fra Kvås VGS
UKM deltakere

Lyngdal kulturskole
Kvås VGS
Lyngdal kulturhus
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09.04-24.04
08.05-10.05
13.05-25.05
26.05-01.06
06.06-15.06
20.06-29.06
05.09-28.09
28.10-09.11
10.11-12.11
14.11-23.11
25.11
12.12-14.12

Barnehagedagen
Separatutstilling
Elevutstilling
Elevutstilling
Separatutstilling
Sommerutstilling
Separatutstilling
Separatutstilling
Elevutstilling
Separatutstilling
Bok illustrasjoner
Separatutstilling

Barnehagebarn
Bjørg Eide
Elever fra Berge
Lyngdal kulturskole
Terje Grøstad
Kurt Vallenes
Olaf Karlsen
Tone Leksbø
Lyngdal kulturskole
Bjørg Eide
Arne Åmland
Liv Kristoffersen

Nygård Barnehage
Bjørg Eide
Berge barneskole
Lyngdal kulturskole
Lyngdal Kunstforening
Lyngdal kunstforening
Lyngdal kulturhus
Lyngdal kulturhus
Lyngdal kulturskole
Bjørg Eide
Lyngdal Kunstforening
Liv Kristoffersen

Kunstnerisk utsmykking
Ny plassering for Arve Rønnings skulpturen ”Toras Dans” , som er hovedverket i utsmykkingen
av Lyngdal kulturhus.
I forbindelse med utbygging av ny rådhuspark og underjordisk parkeringsanlegg måtte
skulpturen demonteres og mellomlagres, for så å oppføres med ny plassering foran
hovedinngangen. Ved gjenoppføring viste det seg at selve skulpturen var redusert og
bassenget ikke tilfresstillende med hensyn til vanngjennomstrømning og belysning. Det
forventes at disse forhold finner sin løsning våren 2009.

Årlige og/eller spesielle arrangement 2008
FEBRUAR
JUNI

Arvefølge
Lyngdal får besøk av Arve Tellefesen på
jubileumsturné for Rikskonseertene.
Kulturskoleelver inviteres til å delta i
arrangmentet. 02.02.
Den store skolekinodagen 05.02

Ungdommens Kulturmønstring.
Lokal mønstring 16.02 + utstilling hele uka
APRIL
Barnehagedagen 09.04 + utstilling hele
uka.
MAI
Kulturhusets dag 10.05. Kringler i foajéen.

Barnas Dag
Karius og Baktus. Dobbeltforestilling med
Hordaland teater. 14.06.

Kunstforenings sommerutstilling
Kurt Vallenes. 20.06-29.06.
OKTOBER
Kulturskuet 2007 26.-31.10
Rocky markerer 30 år 26.10
Kulturkveld m/ kulturpris 31.10.
NOVEMBER
Den store kinodagen 01.11.

KULTURSKUET 2008
Også i år satset vi på en uke fylt med aktiviteter og tilbud for alle aldre. Kulturskuet ble
sparket i gang av en flott åpning av utstillingen til Tone Leksbø og konsert med Vestergbet.
Deretter gikk det slag i slag med 30års markeiring av Rocky, familiedag med Cirkus Sibylla og
den tradisjonsrike kulturkvelden. I år passet det også slik at den store kinodagen fungerte
som avslutning for en begivenhetsrik uke.
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Komiteen bestod av representanter for Kulturskolen, styret i Lyngdal kultursenter KF, og
biblioteket. Arbeidet blir ledet av kulturkontoret.
Totalbesøket på kulturskuet var på ca. 1200 mennesker (1077 solgte billetter – 660 av disse
til den store kinodagen).

PROGRAM
Masse film til 1/2 pris

KULTURSKUET 2008
28.10 – 01.11

Tirsdag 28.10
Åpning av utstilling
Tone Leksbø

Tirsdag 28.10
Konsert
Vestergabet og Jon
Kleveland – Med slips

KULTURKVELDEN
2008
FREDAG 31.oktober
kl 19:00
Lyngdal kulturhus

Onsdag 29.10
Rocky 30 år
Markering i foajeen+
Film: 99% ærlig

Torsdag 30.10
Familiedag med
Cirkus Sibylla
Åpen sirkusworkshop
Familieforestilling: I

gjøglernes fotspor

Fredag 31.10
Kulturkveld
Se eget program

Konferansier: Per Steinar Sørheim
Film / ”Fiskerlivets farer”
Foredrag / Linn Knudsen
”Sælør – en havn og et hjem”
Musikk / Jan Engervik
Servering av fiskesuppe / Foajeen
Boksalg og signering / Biblioteket
Tildeling av Lyngdal kommunes kulturstipend
/ Martine Rottem og Guro Espeland
Tildeling av Lyngdal kommunes kulturpris
/ Einar Reitan

Lørdag 01.11
Den store kinodagen

Avslutningshilsen ved ordfører Ingunn Foss
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2. KINO
Det totale besøket på Lyngdal kino i 2008 var 26 588 besøkende. Det betyr at det
gjennomsnittlige kinobesøk pr. innbygger er 3,5 (landsgjennomsnittet er på 2,5).
Sammenlignet med 2007 har besøket på Lyngdal kino gått opp med 8%. Omsetningen ved
Lyngdal kino (billettsalg) økte med 16%. Billettsalget fordeles seg på følgende salgskanaler:
ebillett 22 %, salg i kinokiosk og bibliotek: 78%.
Sammenligner man besøket og omsetningen med de omkringliggende kinoer så ser vi at
Lyngdal kino fremdeles er å regne som den nest største kinoen i Vest Agder, trass i lavere
snittbesøk. Dette har sammenheng med at vi tilbyr flere filmer, og et større tilbud av film på
en liten kino vil tilsi at publikum spres mer utover.
Kinobedrift

Forestillinger

Besøk

Omsetning

Snittbesøk

8046

380632

30360310

47

Farsund komm. kino

368

6512

305890

18

Flekkefjord komm. kino

324

10451

603690

32

Kvinesdal komm. kino

393

12670

763300

32

Mandal Kino

847

22480

1578844

27

1045

26588

1917745

25

Kristiansand kino

Lyngdal Kino

Besøket var labert i begynnelsen av 2008, men tok seg betydelig opp i løpet av sommeren. I
løpet av desember ble forrige rekordår, 2006, slått med en hårsbredd. 2008 er altså det året
med best besøk på Lyngdal kino til nå.
Det er vanskelig å si noe om hvilke faktorer som gjør at besøket blomstrer i perioder, men i
2008 var sammenhengen med filmtilbudet ganske tydelig. Mamma Mia og Max Manus trakk
fulle hus over lang tid.
Ellers er sommeren en generell god periode, så også i 2008. Bare i juli måned var det
nærmere 5000 besøkende innom Lyngdal kino, noe som også utgjorde en rekord i forhold til
beste måned noensinne.
Dette var de best besøkte filmene på Lyngdal kino i 2008
Mamma Mia!
Max Manus
James Bond: Quantum of Solace
The Dark Knight
Fritt vilt II

24
8
20
14
13

visninger
visninger
visninger
visninger
visninger
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2630
1681
1270
1175
1115

besøkende
besøkende
besøkende
besøkende
besøkende

Legenden om Narnia – Prins Caspian
Kung Fu Panda (no.versjon)
Indiana Jones og Krystallhodeskallenes rike
High School Musical 3: Senior Year
Madagaskar 2 (no.versjon)

11
12
19
9
15

visninger
visninger
visninger
visninger
visninger

1088
925
894
859
659

besøkende
besøkende
besøkende
besøkende
besøkende

1681
1115
389
374
336

besøkende
besøkende
besøkende
besøkende
besøkende

De fem mest sette norske filmene var
Max Manus
Fritt vilt II
De gales hus
Kautokeino-opprøret
Den siste revejakta

8
13
12
7
14

visninger
visninger
visninger
visninger
visninger

Digitalisering
FILM&KINO koordinerer arbeidet med innføringen av digitalkino i Norge. Dersom alt går etter
planen, vil de første anleggene digitaliseres høsten 2009, og en antar at utrullingen vil ta inntil
to år fra oppstartsdato.
Utgiftene til digitaliseringen fordeles med 40% på distributørene og 60% på FILM&KINO og
kinoene. Endelig fordelingsnøkkel mellom FILM&KINO og kinoene avhenger blant annet av
resultatet av de offentlige anbudene på systemintegrasjon og kjøp av utstyr, samt
finansieringstjenester. Det er FILM&KINO som gjennomfører anbudsrundene på vegne av
kinoene, og oppstart avhenger av når de nødvendige avtalene er undertegnet. Det avhenger
også av når utstyrsleverandørene kan levere.
Det spås at hele kinoverden vil være digital innen få år, så her gjelder det å være frampå. På
Lyngdal kino er sal 1 Bellevue allerede digitalisert, i og med at vi var med på ett av to
nasjonale prøveprosjekter.
Når det gjelder sal 2 Skreli, er det satt av midler til digitalisering, samt at vi har foretatt
nødvendige forarbeid. Vi skal altså være klare til å sette i gang arbeidet så fort vi får grønt lys
fra FILM&KINO.
Digitaliseringen vil på sikt innebære en mer effektiv kinodrift, ved at frakten blir enklere, en
kan programmere friere, og premierene vil være enklere å få tak på. Det innebærer også en
kvalitetsmessig forbedring av filmvisningene, med klarere bilde og bedre lyd.
Digitaliseringen vil også kunne få mye å si for kulturhuset sitt tilbud som helhet. Det arbeides
med opplegg for alternativt innhold, som direkteoverføringer av konserter og arrangement fra
hele verden.
Kinoreklame
Laila Danielsen Reklame AS selger lokalreklame i slidesformat for Lyngdal kino som tidligere.
Reklamen vises før hver kinoforestilling og ga kinoen en inntekt på ca kr. 200.000,-. Salget
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har minsket med 20% siden 2007, og kan tyde på at vi har utfordring i forhold til å være en
attraktiv annonseplass.
Laila Danielsen har høsten 2008 også solgt annonser for månedsprogrammet, men disse
inntektene/utgiftene er ikke medregnet her.

Den store kinodagen
1. november gikk den store kinodagen av stabelen, og for 2008 kunne vi skilte med de beste
tallene noensinne for Lyngdal kino – og vi er veldig godt fornøyd både med aktiviteter,
oppslutning og gjennomføring.
Det kan virke som kampanjen i seg selv har satt seg som merkevare i Lyngdal – og publikum
forventer et godt opplegg rundt filmene.
Vi har noen aktiviteter som er blitt mer eller mindre ”faste innslag” – som ballongjakta – og
som ungene går mann av huse for å delta i. I tillegg prøver vi å finne på noe nytt hvert år –
med tilknytning til en av filmene. I år ble det en populær tegnekonkurranse i biblioteket med
Kurt blir grusom som tema.
Besøk
Besøk:
Forestillinger:
Titler:
Innspilt inkl mva:

660
11
11
22.270,-

Aktiviteter
Ballongjakt i sentrumsbutikkene, plakatsalg
hele dagen, tegnekonkurranse i biblioteket,
gratis vaffellunsj, fribilletter i popcorn og
gaveutdeling før hver eneste film.

3. KULTURVERN OG MUSEER
Klokkergården
Sommeren 2008 var Klokkergården Bygdetun med i Vest-Agder fylkeskommunes ordning for
Søndagsåpne Museer. Museet var åpent fra søndag 29. juni til og med 17. august.
I alt besøkte 112 personer Klokkergården sommeren 2008. Det er en god økning fra året før,
men vi ser samtidig at potensialet er mye større.
I tillegg er det besøk av skoleelever og andre grupper, hele året. Kulktursenteret har en god
medarbeider i Grete Flaat, som stille opp for alle besøkende utenom åpningstidene og er
vertskap og guide.
Det ble i 2008 investert ganske mye i Låven i forbindelse med at det ble inngått avtale mellom
Lyngdal Kultursenter og Lyngdal kommune om barnehagedrift. Alle utgiftene i forbindelse med
dette ble dekket av investeringstilskudd fra fylkesmannen i Vest-Agder. Nygård barnehage
flyttet i august, inn med en gruppe som primært skal drives som en friluftsbarnehage. For
dette betaler Lyngdal kommune 50.000,- i året. Kjærkomne midler til et stramt budsjett i
bygdetunet.
Etter lang tid med dugnad og innredning ble den rekonstruerte og delvis restaurerte Selands
Smie åpnet i Klokkergården 9. juni. Det gjenstår fremdeles en del registrering og
tilrettelegging, men dette markerte at Smia nå er ferdig innredet og klar for bruk. Smia brukes
i dag av enkeltpersoner for smiing og som møtelokaler en gang i måneden av Kvås Traktorlag.
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Sælør
Lyngdal Kultursenter KF ga i oktober 2008 ut boken ”Sæløer – en havn og et hjem”. Boken er
skrevet av arkeolog Linn Knutsen, mens bilde i boken er tatt av Sidsel Jørgensen. Det ble en
meget pen bok som er et viktig bidrag i bevisstgjøring av Lyngdals kulturarv lengst sør i
kommunen. Boken ble støttet av Vest-Agder fylkeskommune og Rosford Strandhotell.
Torrey Norsett og Torleiv Birkeland representerer Lyngdal Kultursenter KF i styret for Sæløer
skolehus.

4. IDRETT / FRILUFTSLIV

Idrett
Lyngdal kommunes handlingsplan i ”Plan for idrett og fysisk aktivitet” ble rullert i 2008. i løpet
av 2008 ble det utbetalt spillemidler til Sørlandsbadet. Det var èn ny søknad om spillemidler i
2008 – kunstgress på treningsbane. Denne søknaden måtte skrives på nytt da det viste seg å
være betydelige feil i forhåndsgodkjenningen fra 2006. Dette er nå rettet opp. Ellers ble
følgende søknader fornyet i 2008:
Lyngdal Stadion – rehabilitering av fotballhall
Sørlandsbadet – strandpromenade
Sørlandsbadet – fritidsbad
Sørlandsbadet – varmtvannsbasseng
Friluftsliv
Lyngdal Kultursenter KF gav i vår ut nytt friluftskart for kommunen i samarbeid med Lister
Friluftsråd. Kartet ble distribuert til alle husstandene i kommunen. Kartet ligger nå for salg på
Lyngdal Turistkontor, i bokhandel, servicekontor og Lyngdal bibliotek.
Turkartet ble et viktig bidrag for å sette fokus på de utfordringer som er innen friluftsliv i
kommunen. Kultursjefen har hatt gleden av å har en gruppe bestående av frivillige, til å lage
kartet. Videre vil gruppen være en ressursgruppe for det videre samarbeidet. Gruppen har
bestått av: Torleiv Birkeland, Leif Eikeland, Siv Rosfjord Loga, Torgeir Grosås, Svein
Thorsland, Arne Kristensen, Anne Grete Løland, Kjell Inge Seland, Georg Igland, Hans
Christian Lund og Jon Kleveland.

5. BARN OG UNGE

BARNAS DAG
Kulturkontoret har i som tidligere år vært delaktig i komiteen som arrangerer Barnas Dag, et
initiativ som kom fra KrF i 2003. Tidligere har dette vært en dag hvor barn og voksne sammen
kan leke og aktiviseres og kose seg i Rådhusparken. Etter at kulturhuset stod ferdig har man
sentrert noe aktiviteter inne og rundt kulturhuset. Jonas B. Gundersen har arrangert
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pizzaskole, biblioteket har hatt eventyrstund og tegnekonkurranse, og en har satt opp egen
forestilling for barn.
Årets forestilling var Karius og Baktus, og denne var så populær at det ble satt opp to
visninger. Til sammen var det 324 besøkende.

ROCKY
Ungdomsklubben Rocky feiret i november 2008, 30 år. I den anledning ble det vist film i
Lyngdal kino for medlemmene (99% ærlig). Det ble videre arrangert diskotek med Jagedal og
kommunens politikere og gamle medlemmer og foresatte ble invitert. Det ble et vellykket
arrangement med godt besøk.
Totalt har Rocky hatt et beøk på 2114 i 2008. Dette er en nedgang fra 2007 med nesten
1000. Oppslutningen om klubbkveldene varierer mye fra år til år. Besøket fordeler seg på 660
besøk på mandager (snitt 18 besøk på hver kveld), og 1454 på onsdager (snitt 37 besøk på
hver kveld). Det er i 2008 avholdt hele 77 klubbkvelder.
Det mest populære tilbudet på Rocky er internettkafeen.
Rocky har i 2008 mottatt kr. 15.000,- i støtte til nytt TV fra Frifond midlene. Første halvår
hadde ungdomsklubben besøk av helsesøster to ganger i måneden. Dette var populært og det
er ønskelig å fortsette denne ordningen.

UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING
I 2008 arrangerte vi igjen lokalmønstringen i kulturhuset, lørdag 16 februar.
Det var ca. 80 deltakere på den lokale mønstringen fordelt på 17 sceneinnslag, 4 videoer og
27 kunstgjenstander. Bellevue scene var fullsatt og en flott ramme rundt dette arrangementet.
var flotte konferansierer og Lyngdal karateklubb stod for spenstig pauseunderholdning.
Utstillingen kommer også til sin rett i festsalene i kulturhuset og folk har muligheten til å ta
kunsten i skue i etterkant av mønstringen ved at biblioteket åpner og lukker festsalene for
publikum.
Disse kom videre til fylkesmønstringen:

Scene

Utstilling

Video

Bootamanns - band

"Drømmeunivers"
og "Striper"
Robin Smesland

"Looking for angels"
Tonje Madeleine Ellingsen, Sara Gill,
Charlotte Hagen

Ida Marie Alden - piano

"Hus" Sara Izadi

Hildegunn Angelica Aardal "Skjell" Mina Landøy
- sang
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"Vietnam" Silje Gabrielsen

6. BIBLIOTEK

Mye aktivitet, mange besøkende og høye utlån.
Det er det som beskriver hverdagen ved Lyngdal bibliotek.
Besøk og utlån:
I 2008 hadde Lyngdal bibliotek 74917 besøk og lånte ut 44713 bøker og andre media.
Utlånet for Lyngdal bibliotek og avd. Kvås var til sammen 49298, omtrent som året før.
Men også i 2008 var det nedgang i utlånet i Kvås med ca. 10 %. Der var det på mandags
ettermiddager et utlån på 3074, og skolen lånte ut 1511, til sammen 4585.
Filmavdelingen:
Lyngdal bibliotek har i 3 år fått prosjektmidler fra Vest-Agder Fylkesbibliotek –
Regionalavdelingen til å bygge opp en filmavdeling.
Prosjektet er nå avsluttet og biblioteket har fått en variert filmsamling, og kjøpt faglitteratur
og tidsskrifter om film og filmproduksjon. Biblioteket har også abonnert på nettstedet
filmrommet.no, slik at publikum via en PC kan sitte i biblioteket og se film.
Biblioteket har nå 594 filmer for barn og 1448 filmer for voksne.
Av det totale utlånet til Lyngdal bibliotek var 23 % film, altså 10930 utlån.
16 % av bibliotekets filmer er fagfilmer, og det er et godt supplement til faglitteraturen.
Aktiviteter:
I høst begynte vi med et nytt prosjekt som heter ”Superlesere og superseere”. Det er et
lesestimuleringsprosjekt i samarbeid med Å ungdomsskole og Lyngdal kino. Elever i 9. kl. får
hjelp til å lese og sette seg inn i en bok som er blitt filmatisert, for etterpå å se filmen på kino.
Lyngdal bibliotek har i 2008 hatt orienteringer og bokprat for 247 elever og lest for 62
barnehagebarn.
Vi har hatt forfatterbesøk av Are Kalvø, Gaute Heivoll og Magne Haugland.
Biblioteket har også deltatt med aktiviteter på Kulturhusets Dag, Barnas dag
og Den store kinodagen.
Lyngdal bibliotek er med i Digitale bilder i Vest-Agder og har der fått lagt inn en mengde
gamle foto, Widerøe flyfoto fra 50 årene og nesten alle de 200 år gamle Kielland brevene.
Dette kan nå sees på foto.vaf.no
Nye tjenester og nye muligheter:
Biblioteket tilbyr når flere tjenester via mail og SMS som for eksempel:
 Forny dine bøker
 Reserveringsvarsel
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 Forhåndsvarsel på bøker som nærmer seg forfall
 Meldinger
Dette gir biblioteket mulighet for å nå lånere med beskjeder raskt og rimelig, og lånerne er
veldig godt fornøyd med disse tjenestene.
Katalogen vår og Mappami finnes på lyb.no
I Mappami kan lånere administrere egne lån.
Lyngdal bibliotek utsteder Nasjonale lånekort. De kan benyttes på de fleste bibliotek i landet,
dermed trenger låneren bare ett kort. Låner kan også selv kan bestille bøker hvor som helst i
landet og for eksempel be om å få hente dem her i Lyngdal.
Bøker lånt i Lyngdal kan nå leveres på alle bibliotek, så blir de sendt tilbake til Lyngdal med
vår transport ordning.
Norsk bibliotek transport har fra og med 2008 etablert en ordning for frakt av bøker mellom
bibliotek i Agder og resten av landet. Bibliotekene betaler en fast sum pr. år for all bokfrakt.
I 2008 lånte Lyngdal bibliotek inn 1003 bøker, og sendte 184 bøker til andre bibliotek.
Alle de ansatte i 2008 gått 4 dager på kurset E-bib Agder. Dermed håper vi at vi blir bedre til
å ta i bruk nye teknikker, hjelpe andre på data og gjøre jobben vår best mulig.

7. ØVRIGE KULTURFORMÅL

PRISER OG STIPEND
Kulturstipend
Styret for Lyngdal Kultursenter KF valgte i 2008 å tildele Lyngdal kommunes kulturstipend til
Guro Espeland og Martine Rottem. Stipendet ble delt i to like deler, hver på kr. 3.000,Byggeskikkspris.
Det ble ikke delt ut byggeskikkpris for 2008.
Kulturpris
Kulturprisen for 2008 ble gitt til Einar Reitan

FRITIDSTILBUD P.U.H.
KLUBBKAFÉEN
Klubbkaféen er femdeles et meget populært og godt besøkt tilbud for utviklingshemmede.
Totalt i 2008 ble det arrangert 20 klubbkvelder – 17 av disse var bingokvelder hvor deltakerne
selv hjelper til med avviklingen.
Av spesielle arrangement kan nevnes:
Februar
Karneval med gratis pølser
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April
Hyggekveld med fire jenter som danset. Kveldsmat til alle.
August
Grillfest utenfor Ungdoms/eldresenteret. Trekkspill med Arne Nenningsland.
September Høstkos med gratis kveldsmat
November Diskotek med Jagedal
November Førjulsfest med nisse og gratis julegrøt. Vi synger julesanger med Jon Kleveland
Klubbkaféen har hatt 767 beøkende i 2008, noe som blir et snitt på 39 besøkende på hver
klubbkveld.
Tilbudet er også svært populært for utviklingshemmede fra andre kommuner.
Besøksstatestikken for 2008 ser slik ut fordelt på tilreisende:
Spangereid – 48
Vigeland – 123
Farsund – 51
Kvinesdal – 94
Hægebostad – 38
Mandal – 7
Andre – 81
Lyngdal – 325

ESTETIKKUTVALGET 2008
Nytt estetikkutvalg ble utnevnt av kommunestyret høsten 2007.
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Bjørn Fjelde
Sigrun Hovden
Svein Bringsjord
Torunn Ertzeid
Terje Svein Stuestøl

1.
1.
1.
1.
2.

Simona Stene
Torunn Tjomsland
Ragnhild Limmesand
Ågot Fåland
Berit Collett

2.
2.
2.
3.
4.

Mariann Thiesen
Aud Hægeland
Liss Mona Lindstrand
Janne Spilde
Hanne Skoland

Utvalget konstituerte seg selv i januar 2008 og valgte da Sigrun Hovden som leder og Terje
Svein Stuestøl som nestleder. Kulturkontoret v/ Kirsti Giske har hatt sekretærfunksjon.
På grunn av Bjørn Fjeldes avgang ble det en ny utnevnelse i april:
Medlem:

Varamedlemmer:

Simona Stene

1. Mariann Thiesen

2. Siv Knutsen

2008 har vært et svært aktivt år for Estetikkutvalget i Lyngdal kommune. Utvalget har avholdt
8 møter og behandlet 18 saker. Saklisten omfatter en rekke reguleringsplaner og noen
søknader om dispensasjon og bruksendring. Utvalget har uttalt seg vedr. kommunedelplan,
reguleringsplaner for byggefelt og næringsområder. Sakskartet har omfattet bolighus,
bedehus, næringsbygg og ferieleiligheter.
Etstikkutvalget har hatt møte med rådmannen og med hovedutvalg for miljø, plan og drift i
forbindelse med revidering av mandat og forbedring av rutiner for oversendelse av saker til
utvalget.
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Estetikkutvalget utarbeidet følgende forslag til revidert mandat for behandling av
kommunestyret 19.06.2008.

Mandat for estetikkutvalget i Lyngdal kommune
1. Estetikkutvalget skal bestå av 5 personer med varamedlemmer. Disse utnevnes av
kommunestyret for hver valgperiode. Valgkomitéen må sørge for å foreslå kandidater
som er motivert for oppgaven.
2. Utvalget skal uttale seg i saker som berører estetisk utforming og kunstnerisk
utsmykking av det offentlige rom, så vel utendørs som innendørs.
3. Faste kommunikasjonsrutiner skal sikre at utvalget mottar relevant informasjon og
involveres i aktuelle problemstillinger, saker og prosjekt.
4. Utvalget kan selv ta initiativ i saker som ligger innenfor området og i alle saker som
berører det visuelle miljø.
5. Utvalget bør tilføres ressurser for bl.a. å kunne styrke sin kompetanse, samt ved behov
kunne tilknytte seg eksterne rådgivere i enkeltsaker.
6. Kulturkontoret er sekretariat for utvalget.

Lyngdal 08.05. 2009

……………………………………………………..
Kirsti Giske
Konst. Kultursjef / Daglig leder

………………………………………………………….
Torleiv Birkeland
Leder av styret
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