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Hilde Hovengen (FRP) stiller spørsmål til rådmannen om lys-showet på Bragernes kirkes fasade før jul.
Spørsmål som ønskes besvart skriftlig av rådmannen:
I forbindelse med det såkalte lys-showet på Bragernes Kirkes fasade før Jul, har det via media kommet
frem ulike påstander om hvem som var ansvarlig for hva. Jeg har derfor følgende spørsmål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hvem var bestiller av lys-showet?
Hvem har betalt for lys-showet og hvor mye kostet det?
Har Drammen kommune bidratt økonomisk?
Hvem har godkjent endringen fra julebudskap til det politiske innholdet som ble vist?
Mener Rådmannen at dette har vært en riktig prosess og beslutning?
Hvilken rolle har kirken og eventuelt menigheten hatt i dette?
Byen Vår Drammen har blitt tildelt midler fra kommunen for å skape jule-aktivitet i
sentrum. Hva skyldes det (eventuelt dersom påstandene i media er riktige om at de ikke har
betalt for dette) at Byen Vår Drammen ikke også har betalt for arrangementet?

Svar:
1. Hvem var bestiller av lys-showet?
Prosjektorpøblene tok kontakt med Byen Vår Drammen i november og fortalte at de hadde fått tilslag
på en søknad sendt til Drammen kommune om økonomisk tilskudd til et lysarrangement før jul.
Tematikk var «jul» og det var derfor viktig for Projektorpøblene at lysprojiseringen fant sted i desember.
Årsaken til at de tok kontakt med Byen Vår Drammen var for å høre om det fantes en anledning for dem
til å vise frem prosjektet som de hadde fått støtte til under programmet til «Jul i Drammen». Fordi
lysshowet hadde fått mye positiv oppmerksomhet under Kulturnatt vurderte Byen Vår Drammen at
dette kunne være en fin avslutning på «Jul i Drammen» søndag 22/12. Det konseptet som ble presentert
skulle inneholde lysprojisering og sitater fra Charles Dickens «En julefortelling». Det var ingenting i
fremleggingen av konseptet som gjorde at man vurderte å ikke kunne gå god for dette, og BVD hadde
ingen betenkeligheter med å innlemme dette i desember-programmet. BVD vurderte at det kunne bli en
storslagen, vakker avslutning på alle de fine aktivitetene i sentrum i desember.
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2. Hvem har betalt for lys-showet og hvor mye kostet det?
Prosjektet ble gitt støtte fra Drammen kommune via kulturaktivitetsmidler etter søknad. Et lysshow
inngikk ikke i budsjettet for disponering av de ekstraordinære bylivstiltaksmidlene som ble bevilget fra
Drammen kommune høsten 2019.
BVD vet ikke hva lys-showet totalt har kostet.
3. Har Drammen kommune bidratt økonomisk?
Projektorpøblene har finansiert fremvisningen med midler de mottok etter søknad direkte til Drammen
kommune.
Prosjektorpøblene søkte på de ekstrabevilgede kulturaktivitetsmidlene som ble vedtatt i juni 2019 (kr 1
million). De leverte en søknad som ikke var eksplisitt for prosjektet på Bragernes kirke, men viktige
stikkord i søknaden var «en større videoprojeksjon i forbindelse med åpning av julemarkedet». Videre i
søknaden stod det:





Målet er å skape et felleskap rundt det tema at julen kan være en høytid for alle, uavhengig av
sosial, økonomisk eller kulturell bakgrunn.
Utgangspunktet for videoprojeksjonen er annerledesheten som blir ekstra synlig
rundt jul. I en flerkulturell by som Drammen har også jul en helt annen, eller
ingen, kulturell betydning. Hvordan skaper vi nye juletradisjoner som krysser
kulturelle barrierer?
Fattigdom er også noe som blir ekstra synlig rundt juletider. I julen blir forskjellen
mellom de som ikke klarer å leve opp til forventet levestandard og middelklasse
tydeligere enn ellers. Kontrastene blir skarpere, noen har problemer med å skaffe
gaver, andre har problemer med å finne gaver til familiemedlemmer som har alt. I
en by som Drammen, med barnefattigdom på over 18% er dette enda mer reelt.

Prosjektorpøblene mottok kr 40 000 til prosjektet.
4. Hvem har godkjent endringen fra julebudskap til det politiske innholdet som ble vist?
Endringen i konsept og budskap ble aldri kommunisert til Byen Vår Drammen, noe Projektorpøblene
også har bekreftet:
https://www.dt.no/nyhet/drammen/bragernes-kirke/smabarnsfaren-mads-35-tok-med-seg-firmaet-tildrammen-i-jula-skapte-han-bade-jubel-og-raseri/s/5-57-1293059
Prosjektorpøblene har hatt dialog med Bragernes kirke om disponering av kirkeveggen.
5. Mener Rådmannen at dette har vært en riktig prosess og beslutning?
Prosjektorpøblene fikk støtte til sitt prosjekt som ikke ble sett på som kontroversielt ( jmf pkt 3).
Det er heller ikke vanlig å kreve detaljer i et prosjekt når det støttes fra nevnte ordning, detaljer ansees å
tilhøre søkers kunstneriske handlingsrom.
Utover dette har dialogen om arrangementet foregått mellom Prosjektorpøblene, BVD og Bragernes
menighet.
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6. Hvilken rolle har kirken og eventuelt menigheten hatt i dette?
I følge Bragernes menighet fikk de spørsmål fra Prosjektorpøblene i samråd med Byen vår Drammen om
bruk av kirkeveggen i forbindelse med julearrangementet på torget. Arrangementet var ikke initiert av
menigheten, men av Projektorpøblene og Byen vår Drammen. Konseptet som ble presentert handlet om
sitater fra Charles Dickens stykke «En julefortelling». Samme dag som arrangementet skulle
gjennomføres fikk menigheten beskjed om at dette ble endret til sitater fra Gunnar Stålsett.
Kapellan Per Erik Brodal oppfattet dette budskapet som en kritikk av loven, ikke av dommen mot
Stålsett.
7. Byen Vår Drammen har blitt tildelt midler fra kommunen for å skape jule-aktivitet i sentrum. Hva
skyldes det (eventuelt dersom påstandene i media er riktige om at de ikke har betalt for dette) at Byen
Vår Drammen ikke også har betalt for arrangementet








Byen Vår Drammen tok ikke initiativ til lys-show prosjektet.
Byen Vår Drammen aksepterte at prosjektet kunne vises frem i sentrum i desember og at det
kunne legges inn som ett av mange desember-arrangement i programmet under konseptet «Jul
i Drammen».
Prosjektorpøblene har finansiert lys-showet via direkte søknad til Drammen kommune. Byen Vår
Drammen har ikke betalt noe til Projektorpøblene.
Projektorpøblene stod selv ansvarlig for innhold og fremvisningen og gjorde dette uavhengig av
Byen Vår Drammen.
Projektorpøblene stod selvstendig i forhold til økonomi, innhold og tillatelse fra menigheten.
Et lys-show har ikke inngått i budsjettet for disponering av de ekstraordinære bylivsmidlene som
Drammen kommune bevilget høsten 2019.

Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter
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