Hordaland Fylkeskommune
1 5 JUN 2004
En fest for Norge og selvstyret på Isle of Man 13-17 mai 2005

drJe. u*l?

Med utgangspunkt i samarbeidsavtalen mellom Rogaland Fylkeskommune og Manx National
Heritage på Isle of Man, har det vær arbeidet for å lage en Rogalandsfestivalen på Isle of
Man. Denne var opprinnelig planlagt for 2004, men av ulike årsaker blir den forskjøvet til
2005.
Gruppa som har arbeidet med dette har så sett dette i sammenheng med Norge 2005 og har
samtidig merket seg at de andre fylkene i Vest-Norge og de andre øysamfunnene i
Vesterhavet også har hatt et sterkt ønske om tettere samkvem.
Ideen er derfor født om en stor markering av Rogaland, Vest-Norge, Norge og alle
Vesthavsøyene på Isle of Man rundt IT.mai 2005.
En foreløpig kontakt med Norges ambassade i London har vist at ambassaden ønsker å støtte
arrangementet både praktisk og økonomisk som en del av Norges offisielle feiring av
unionsoppløsningen 1905.
Det blir nå invitert til et innledende planleggingsmøte for dette arrangementet på Isle of Man i
august/september i år.
Formålet med dette møtet er å fastslå interessen fra de aktuelle områdene, og fastsette rammer
for programmet.
Tanken er at hver av de deltakerne fylkene/områdene selv setter sammen sitt eget program for
festen og betaler alle utgiftene i forbindelse med dette. Vertskapet (Rogaland
Fylkeskommune, regjeringen på Isle of Man og Norges ambassade i London) står for selve
rammen rundt arrangementet (lokaler, mottakelser etc.).
Først etter planleggingsmøtet kan et mer konkret program legges fram for godkjenning i
respektive fylketing etc.
For Rogaland Fylkeskommunes del tar en utgangspunkt i den årlige bevilgningen på
kr.200.000 for samarbeid med Isle of Man, og at bevilgningen for 2004 og 2005 sees i
sammenheng, men først etter planleggingsmøtet kan en si noe mer konkret om kostnadene
forbundet med prosjektet. Dette vil bl.a. avhenge av hvor mange fylker/områder som deltar og
hvilket ambisjonsnivå deltakerne ønsker.
Det viser for øvrig til programskissen under.
Fylkesordfører og chief minister på Isle of Man vil snarest sende ut invitasjon til aktuelle
fylker/områder til planleggingsmøtet til høsten.
Skisse for fest på Isle of Man 13-17 mai 2005
Bakgrunn:
Unionsoppløsningen 1905
Båndene mellom Skandinavia og Vesterhavsøyene
- Demokratisk tradisjon og utvikling basert på den gamle ting-tradisjonen
Fornying av historiske bånd
- Kulturutveksling
Vi bygger på historie:
vikingenes ekspansjon vestover
skandinavisk landåm

- genetiske, kulturelle og språklige bånd
For å utforme framtida
- gjennom utvidet kontakt og samarbeid vest-vest
- utvikling og bevaring av kystkultur og kystrelatert aktivitet
På Isle of Man 13-17 mai 2005
konserter og andre kulturarrangement
17.mai tog
17.mai feiring
- politikermøte med erklæring om utvidet vest-vest samarbeid
Program
Weekend 13-15 mai: innendørsarrangement inkl. Rockekonserter, klassiske konserter,
folkemusikkonserter, konserter på utesteder, kunstutstilling, teater?, og diverse mer offisielle
arrangement med mottakelse
Fokus på varer fra Vest-Norge og Vesterhavsøyene i butikkene
17.mai:
17.mai tog
Stort utendørsarrangement
Politisk erklæring
Fylker/områder som inviteres:
Newfoundland
Grønland
Island
Færøyene
Shetland
Orknøyene
Hebridene
Isle of Man
Sør-Trøndelag
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Hordaland
Rogaland

