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Best i vest på penger, kultur og overskudd
BREMANGER. Han er nærmest 
blitt et lokalt fenomen, Svein Aril 
Vatsø (26) fra bygda Kalvåg i Bre-
manger kommune. I fjor arran-
gerte han sin første festival, og nå 
holder han på å etablere seg som 
filmprodusent.

Den unge gründeren fra Sogn 
og Fjordane er en av mange i fyl-
ket som innenfor kulturnærings-
sektoren, som har hatt høyest 
vekst sammenliknet med alle lan-
dets fylker. Ifølge en ny rapport 
fra Østlandsforskning har fylket 
hatt en vekst på 33,3 prosent fra 
2002 til 2007.

– Det begynte som en hobby for 
meg som utviklet seg til å bli mer 
seriøst, forteller Vatsø.

Han startet selskapet Firework 
Film i 2006, som har produsert 

flere kortfilmer og reklamefilmer 
for regionalt næringsliv. For tiden 
holder han på med et nytt kort-
filmprosjekt «17Hz» i samarbeid 
med Jenny Skavland.  

Lett å være synlig
Vatsø tror det er lettere å bli syn-
lig som filmprodusent i Sogn og 
Fjordane enn i andre deler av lan-
det. 

– Hvis jeg hadde holdt til i Oslo, 
hadde det nok vært vanskeligere. 
I Kalvåg er det bare jeg som hol-
der på med film, og på den måten 
er det lett å få til ting. Det er også 
lettere å gjøre mer ut av prosjek-
ter, for eksempel lagde vi en stor 
fest da jeg hadde premiere på 
kortfilmen «Operasjon Hvit Snø» 
Fem fulle saler ble fylt. 

Den store oppslutningen kom 
egentlig ikke som en overraskelse 
på ham. 

– På små plasser er det sånn 
når ting skjer. Dessuten kommer 
man lenger med pengene. Lokale 
bedrifter sponset meg med til 
sammen 120 000 kroner, og det 
holdt. 

Bevisst satsing
Fylkesordfører i Sogn og Fjor-
dane, Nils R. Sandal, forteller at 
den høye veksten er en bevisst 
satsing på utvikling av kultur-
næringer.

– For eksempel er det i dag 
mer samarbeid med det offent-
lige og private, samtidig som 
gründertanken har spredt seg 
i fylket. Gründerne finner nye 
nisjer og spesielt innen kultur-
sektoren. 

På tross av den høye veksten, er 
de ulike kulturnæringene preget 
av frivillig arbeid.

– Vi håper på å se en utvikling 
fremover, slik at flere kan leve av 
disse næringene. Derfor er det 

viktig for fylkeskommunen å gi 
støtte til slike initiativ, sier han. 

Kameratfestival
Vatsø har mange jern i ilden og har 

også blitt festivalarrangør. For to 
år siden ringte han rundt til noen 
kamerater for å få dem med på å 
lage en festival. Kameratgjengen 
etablerte en stiftelse og samlet inn 
350 000 kroner, og i fjor sommer 
var Kalvåg Kystfestival et faktum.

– Fra 8 til 10. august kunne folk 
være med på blant annet helikop-
terturer og havrafting. Hele byg-
da på 550 fastboende stilte opp, 
og vi fikk DDE og Vassendgutane 
til å komme. Det endte med at vi 
satt igjen med et overskudd på 
450 000 kroner. 

For å spare på kreftene, har han 
valgt å ikke arrangere festival i 
sommer.

– Vi er avhengig av frivillighet 
og stor innsats fra bygdefolket, 
så da er det viktig å ikke slite dem 
helt ut. Derfor tar vi en pause nå i 
sommer. 

Markedsføring av bygda
Vatsø tror bygdefolket i Kalvåg 
tenker at kultur er viktig fordi det 
kan er en god måte å markedsføre 
hjemplassen.

Ny rapport viser at det er høyest vekst 
av kulturnæringer i Sogn og Fjordane. 
Gründer Svein Arild Vatsø satser på 
film og festival.

I Kalvåg er det bare 
jeg som holder på med 
film, og på den måten 
er det lett å få til ting.
Svein Arild Vatsø, Kalvåg

BEST I VEST: Sogn og Fjordane vokser mest på kulturnæringer. Svein Arild Vatsø fra Kalvåg har mange jern i ilden, og                 gjør mye ut av filmprosjektene sine. – For å få til litt Hollywood-glamour, fikk vi Jenny Skavland til å komme til filminnspilling i Kalvåg grønn limousin (over til ven-
stre), forteller han. Kalvåg har også dratt i gang festival i hjemkommunen (over til høyre).  AllEFOTO: FIREWORK FIlM


