
Prosjekter som har fått støtte i andre halvår 2014 

Summer School Institute for Social Banking  

In July 2014 some 65 people from around the globe gathered in Lyon, France for the 7th International Social Banking Summer School. The main theme was the place of 

the Citizen in Banking. From its monastic roots we saw how banking moved away from its social purpose and the needs of citizens, only to be reclaimed by concerned 

citizens over the past 50 years. The Institute for Social Banking organizes yearly the summer schools and promotes a concept of finance and banking that specifically 

orients itself towards a perception of and responsibility for the development of both people and planet. 

Oslo Byrøkt 

Oslo Byrøkt er et kunst- og kulturentrepenørskap drevet av Mikkel Dagestad og Marius Presterud, som ønsker å jobbe i møtepunktet mellom økokunst, miljøintervensjoner 

og urban matproduksjon. I 2014 etablerte de en bigård på taket av Kunstnernes Hus, delfinansiert av Cultura Bank Gavefond og crowdfundingsmotoren Indiegogo. I 2015 

har de som mål å knytte til seg og hyre lokale kunstnere, samt arrangere sammenkomster knyttet til innhøsting, foredling og bruken av entrepenørskapets likvide midler. 

Røtter 

Cultura Gavefond støttet ØKOUKA ved forestillingen Røtter – en helheltlig konsertopplevelse. ”ØKOUKA er et initiativ av 11 aktører og organisasjoner som arbeider med 
økologisk og biodynamisk produksjon og forbruk, regionalt og nasjonalt, mot bønder, privatforbrukere og storhusholdninger. ØKOUKA er et samarbeidsprosjekt og det er 
det som gjør oss sterke og slagkraftige.  Det gjør at vi kan oppnå vårt felles mål  om å øke kunnskap og oppmerksomhet om sunn, ren og økologisk mat hos forbrukere, 
kokker og andre i storhusholdning eller dagligvaremarkedet.” 

ØKOUKA, fotograf Svein Gunnar Kjøde



Syv Slør  Orientalsk Danseforeningen  

 

 
 
“Volven i Østerled” er en fantasiforestilling, i hovedsak basert på arabisk dans gjennom tusenvis av år, der nordisk kultur møter Østens kultur. Forestillingen inneholder 
ikke bare arabisk musikk, men også musikk og dans fra forskjellige land i Europa. 

 

Bok ”Flua, tistelen, og andre fortellinger” 

 

Denne boken inneholder fortellinger og små skuespill som er ment for barn i alderen 7-12 år. Stykkene har vært brukt i undervisningen ved Steinerskolen i Haugesund i 
mange år og brukes fortsatt.De kan brukes som lesestoff eller fortellerstoff på disse alderstrinnene. Bokens forfatter, Siggen Falkeid, har vært lærer ved Steinerskolen i 
Haugesund siden oppstarten i 1977. 

  

 
 


