
Oppleve eksplosjon av kreativitet

Kind of like this- KOLT. Et treff for kreative personer som ønsker å 
bli kjent med andre kunstnere og jobbe sammen. KOLT har kommet 
fra det sørlige Sverige til Kautokeino.
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–Kunst er sentral i samisk kultur, og derfor passer dette arrangementet veldig bra i 
Sápmi, sier Elle Sofe Henriksen som var med på å arrangere  KOLT Kautokeino. 

Cirka sånn

KOLT betyr “Kind of like this”, eller «Cirka sånn».  KOLT skal være et kreativt verksted 
for kunstnere og andre som vil jobbe kreativt. På Kolt får de ha en kreativ prosess 
sammen med andre kunstnere. Prosessen er viktigere enn sluttresultatet eller 
forestillingen/Utstillingen.

- Kunstnere jobber ofte alene. Det er viktig å få muligheten til å treffe andre, jobbe 
sammen med andre og bli kjent, sier hun.
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Akrobat Ejnar Askberger deltok på KOLT Kautokeino.
Foto: Elle Sofe Henriksen/Privat

Oppleve eksplosjon av kreativitet

Koreograf Alexandra Wingate startet med KOLT i 2007 fordi hun savnet å kunne jobbe 
sammen med andre kreative mennesker fra hele Europa. Hun ønsket at selv om hun 
som ikke bor i en by, også får oppleve en kreativt prosess sammen med andre.  

Siden starten er det gjennomført sju Kolt-treff, de fleste i 
Sverige. I fjor var det KOLT under Riddu Riddu festivalen i 
Nord Troms. 

-Dette er blitt mye større enn jeg drømte om i starten, og 
det er veldig fint å kunne ha dette i nord og i Sapmi, sier 
Wingate. 

Få respons fra andre kunstgrener

I KOLT Kautokeino deltok dansere, koreograf, 
fotokunstnere, skribenter, og duojár(håndtverker). Elle 
Sofe Henriksen er danser og deltok på KOLT i Riddu Riddu.

-Som kunstner jobber man mye alene og ofte velger man 
de samme løsningene. Det er fint å se hvordan andre 
jobber og slik oppdage nye muligheter. Jeg synes det er 
fint å få respons fra kunstnere fra en helt annen 
kunstgren, for ofte får jeg respons bare fra dansere og 
koreografer. Man lærer ved å lytte til andre. 

Alexandra Wingate startet opp 
med KOLT i 2007.



KOLT i fremtiden

Hun vil gjerne arrangere KOLT i Kautokeino i fremtiden. Hun ønsker at folk skal komme 
til Sápmi og se hvor fint det er her. 

-Mange her ønsker å komme tilbake og jobbe med prosjekter her, og planen er å 
arrangere KOLT her også i fremtiden.

Oversatt fra samisk til norsk av KOLT.

http://nrk.no/kanal/nrk_sapmi/ardna/1.7610776
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