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Når den nye skolen på Holla tas i bruk over vin-
terferien, kan også Nome kulturskole tre inn i 
sine splitter nye lokaler i samme bygg.
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Det mest framtredende ele-
mentet, som møter deg i det 
du kommer inn i hjertet av den 
nye skolen på Holla er et stort 
amfi, bygd i tre over to etasjer. 
Her ser du ned mot det som kal-
les en blackbox. Dette er et sort 
rom med speiler og dansebar-
rer langs to av veggene, og blir 
kulturskolens nye showroom. 
Her ligger alt til rette for øving 
og framvisninger. Trådløs tek-
nologi har erstattet analoge ka-
bler, og med et enkelt nettbrett 
kan du sitte i amfiet å styre alt 

av lyd- og lyseffekter. Rommet 
er utstyrt for å koble til alt av 
musikkutstyr og er framtidsret-
tet med tanke på fleksibilitet og 
brukervennlighet.

Kort vei fra idé til han-
dling
Bak blackboxen ligger øvings-
lokalene. Her finner du ingen 
90 graders vinkler. Rommene er 
utformet med tanke på akustik-
ken, og designet spesielt for de 
ulike instrumenttypene. Her 
finner vi også et innspillings-

studio som kan ta opp lyd fra 
samtlige øvingsrom, blackbo-
xen og uteamfiet.

-Dette er helt fantastisk, og alt 
vi kunne ønske oss, sier kultur-
skolerektor Cedomir Popadic.

Han viser stolt fram rom og 
utstyr, og gleder seg stort over 
mulighetene disse fasilitetene 
gir.

-Her ligger alt til rette for 
konserter og forestillinger. Det 
er kort vei fra idé til handling, 
sier han.

Også skolekorpset har fått 
plass i det nye arealet. Kultur-
skolerektoren tror dette vil gi 
gode effekter på samarbeidet 
mellom kulturskole, korps og 
skole.

-Nå får vi en annen stabilitet. 
Kulturskolelærerne får egne ar-
beidsplasser og tilhørighet her 

og vi kan blant annet tilby øving 
i skole- og SFO-tiden, sier han.

Lokalene vil også være til-
gjengelige for frivillige lag og 
foreninger.

-Rommene skal være i bruk, 
og da åpner vi også for andre 
brukere, påpeker Popadic.

Styrker også Lunde-tilbu-
det
Samtidig ønsker Popadic å un-
derstreke at kulturskolen er for 

hele Nome kommune, og tilbu-
det i Lunde skal ikke svekkes.

-Tvert imot. Vi vil nå kunne 
tilby dans på Ulefoss, men knøt-
tedans i Lunde skal bestå. Sam-
tidig styrker vi tilbudet der, med 
fokus på band og instrument-
ensemble, sier han. 

Allerede første kveld etter inn-
flyttingen vil kulturskolen holde 
konsert i blackboxen. 29. febru-
ar blir det Åpen scene (tidligere 
Hjertevarme toner, journ), hvor 
kulturskoleelevene får vise fram 
det de har jobbet med på øving. 

Kulturskolen løftes 
inn i framtida

KULTURSKOLENS STORSTUE: Med blackboksen har Nome kulturskole fått en ny arena. Her ligger alt til rette for konserter og oppvisning. 
Kulturskolerektor Cedomir Popadic er meget fornøyd med resultatet.

Dette er helt

fantastisk, og alt vi 

kunne ønske oss.


