8|

TORSDAG 14. JANUAR 2016

| nyhet | 

Perleporten

Finnmarksposten

Kulturhus - nært kulturhimmelen i Hon

Satser på ku
Fra å være et forfallent gammelt bedehus, fremstår nå
Perleporten Kulturhus som ligger midt i
Honningsvåg by- som
et kultursenter hvor
både Odd Nordstoga
og Violet Road skal
sette sine musikalske
ben om ikke så lenge.

fylle huset med- nemlig kultur.
På alle mulige plan. Alt fra lokale band og artister til de store og
kjente artistnavnene. Det er
veldig hyggelig å registrere at
flere vil tilbake hit, sier Tore og
Birgit.

FP-Randi Iren Olsen
rio@finnmarksposten.no

Ikke en eneste bit isolasjon

Det gamle bedehuset var i dårlig forfatning når ekteparet
Tore Fosse og Birgit L. Johansen overtok dette i juni 2011.
Etter årevis med oppussing, renovering, tenking, planlegging
og litt filosofering- så fremstår
bygget som nytt. Og innholdetdet er helt fantastisk!

Tore Fosse- produsent, vaktmester og altmuligmann på
Perleporten, forteller at det
som trolig har berget selve bygningsmassen, var nok at det
ikke fantes en eneste bit isolasjon i bygget.
- Dermed har bygget holdt seg
tørt og kaldt, og man kan jo
bare forestille seg hvordan de
som bodde her opplevde det.

Store taklekkasjer
- Da vi kjøpte bygget i 2011, var
det store skader og lekkasjer i
taket inne i det som nå er konsertlokalet. Da vi hadde den aller først konserten her, så var
det flere av konsertgjestene
som fikk vanndråper i håret,
sier paret og smiler over hvordan det hele startet.
- Det var en grunn til at vi fikk
kjøpe dette billig, nemlig husets forfatning. Men vi ville og
ønsket noe, og vi syns vi har
klart langt på vei å oppfylle det
som for oss var en drøm.

Økonomisk drahjelp
Økonomisk drahjelp har de fått
fra både Innovasjon Norge og
Sparebankens Kulturnæringsstiftelse- og ikke minst lokale
støttespillere.

Inn med kulturen først
Det aller første de gjorde var å
få selve salen til å fungere. Tettet lekkasjer og sørget for at de
kunne begynne å bruke bygget
til det innholdet de ønsket å

Kommer tilbake- igjen
og igjen
- Oscar Danielson kommer hit
for 4. gang i mars. Ikke alle vet
at han har gitt ut flere barneplater, så vi håper vi også kan få til
barnekonsert også.

Gjenbruk
Da de rev huset tredje etasje,
dukket det frem et vakkert og
rustikt bindingsverk som er
bærende for taket. Dette plukket de frem imellom gammelt
tak og gulv, og nå er dette som
et smykke i rommet. De har
også bygget en «fløttbar» av
gamle planker som lå «lagret»
inne i gulvet de rev bort.

Lang prosess
- Vi har vært i en lang prosess,
og nå begynner vi å se at dette
gikk faktisk an. Vi har nådd en
av mange milepæler, for nå er
også de siste etasjene i bygget
pusset opp,sier daglig leder,
kreativ og engasjert altmulig
kvinne og intiativtaker, Birgit L.
Johansen.
Listen over hva de har gjort for
å renovere bygget er etterhvert
blitt rimelig lang, for etter at taket var tettet, ble det bygget veranda, vinduer ble byttet, det
ble kastet ut store mengder
«rask» av både kjeller og loft,

det ble bygget hybel og kontor,
handicaptoalett, kjelleren er renovert, de har bygget galleri på
loftet, og et eget lite arbeidsværelse helt øverst samt Erica
Hauglis vakre galleri i kjelleren.
De har prøvd å bevare huset
sjel, og mye av det gamle er tatt
vare på og brukt på nytt. Dette
gir Perleporten Kulturhus det
unike som jeg er ganske sikker
på at du bare finner her. Det er
kanskje ikke så rart at både artister og gjester ikke glemmer
besøket sitt på Perleporten så
lett?

Mange tanker og ideer
- Vi har tenkt veldig mye på
hva vi skal fylle bygget med. Vi
skal leve av dette, og det er ingen som kan leve av konserter
alene. Vi har etter hvert lært oss
å sile litt og tenke litt over hva
vi sier ja til. Nå er vi kommet i
den heldige situasjonen at vi
blir forespurt fra artister om de
kan få komme og spille her, og
det er veldig hyggelig, sier Birgit. Blant annet gjorde gruppen
Violet Road akkurat det, og i
april skal de holde to konserter
på Perleporten Kulturhus.

Bedriftspakker
- Vi tilbyr også pakker til bedrifter som ønsker noe ekstra
under kurs eller konferanser og
vi har klart å få flere av de store
lokale bedriftene her som kunder. Vi har kafe hver lørdag, og
pensjonist treff med Dønning
cirka annenhver måned. Om
sommeren spilles det teater i
den gamle bedehussalen- hver
dag. Denne forestillingen har vi
fått veldig gode omtaler på trip
advisor, og flere avtaler med
reiselivsaktører er på gang. Besøkene har økt for hvert år siden vi åpnet dørene på ordentlig i juni i 2012- et år etter at vi
kjøpte bygget. Dette er veldig
gledelig, både for oss og for de
unge skuespillerne som har
dette som sommerjobb.
Det har vært en prosess med å
renovere det gamle bygget, og

Midt i byen: Kulturhuset ligger slik at du MÅ passere det på din vandring i Honningsvåg.

På galleriet: Fra «skrivestua» har man god utsikt ned i det som nå fremstår som
det er også en prosess med å
innarbeide en slik type bedrift i
markedet.
- Vi driver en næringsvirksomhet innen kultur, og vi jobber hele tiden med å få aksept
for det. Vi vil hele tiden bli bedre, favne enda bredere, eller
smalere om du vil, og derfor

skal vi nå ha en workshop hvor
vi får besøk av blant annet
Bjørn Erik Olsen i SNN, Innovasjon Norge og lokale kulturprofiler. Dette avsluttes med en
konsert med selveste Odd
Nordstoga, og vi er helt sikker
på at dette blir både nyttig og
bra å delta på, sier Tore.

Fornøyde: De smiler, innehaverne, fornøyde, det er de.
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m et vakkert og innbydende rom- helt motsatt av hva det var før. Her var det tidligere tre rom og en smal, mørk gang.
De brenner virkelig for det de holder på
med. Det ser man og det føler man når
man besøker Perleporten. Dette er personer som har bestemt seg for å lykkes
med det de gjør. De innrømmer dette
langt på vei, når de sier at dette ikke er en
jobb, men en livstil. De er like mye hjemme her, som hjemme der de bor.
- Vi er så heldige at vi har mange positi-

ve og kreative mennesker rundt oss
som brenner for kulturen slik som vi
gjør. Dette gir brensel til å fortsette å arbeide for å bli bedre og å få et enda bedre fortfeste som kulturhuset som favner bredt i lille Honningsvåg, avslutter
de.

altmuligrom: Dette skal brukes til både konserter og andre ting som måtte passe.

i Skapet: Det var mange kreative løsninger som måtte til- denne blandt annet. Døren
opp til loftet er en skapdør- den originale.

