
54 TelemarksavisaFredag 23. oktober 2015kulTur

kultur@ta.no
marie edholm andresen
977 67 556
marie.edholm.andresen@ta.no

anne lill W. aas
957 30 144
anne-lill.aas@ta.no

anne-lise surtevju
915 90 607
anne-lise.surtevju@ta.no

Fredrik strøm
970 04 857
fredrik.strom@ta.no

sTrålende Fornøyde: Nome kulturskole har fått 50 000 fra UDI til å starte opp kulturtiltak for unge i mottak. Barna fra mottaket på Dagsrud er strålende fornøyd med 
verksted i visuelle kunstfag, som kulturskolelærer Larissa Hegna står for. FoTo: nome kulTurskole

uleFoss: – Det er en 
forskjell på piggtråd-
gjerdet mellom Un-
garn og Østerrike, og 
det kulturelle verk-
stedet i Lunde.  
Bjørnar Hagen Vika
bhv@ta.no
415 04 271

Det sier kulturskolerektor i 
Nome, Cedomir Popadic. Like 

før sommeren fikk han positivt 
svar på sin søknad til UDI om å 
få aktivitetsmidler for tilrette-
legging av aktiviteter for barn i 
mottak. 

deltar aktivt
Kulturskolen fikk totalt 50 000 
kroner til å bruke på å bringe 
kultur til flyktninger. De er godt 
i gang med å forvalte pengene 
gjennom prosjektet «Den kul-
turelle slusa». I alt fem tilbud 
for unge fra mottakene er sta-

blet på beina: Babysang, kino, 
moro med musikk, familie-
trommesirkel og verksted i vi-
suelle kunstfag. 

– Familietrommesirkelen 
med John Trygve Bakke har 
vært en stor suksess. Hvert 
medlem i familien får forskjel-
lige trommer, og lærer seg litt 
rytmer og regler. Vi hadde 
framføring i forrige uke, og del-
takerne har allerede etterlyst et 
nytt kurs, sier Popadic, og leg-
ger til at et nytt kurs kommer. 

Popadic har selv hatt praksis 
på asylmottaket på Dagsrud, og 
vet hvor viktig det er med akti-
vitet. 

– aktive deltakere
– Vi har jo hatt flere forestillin-
ger og tiltak gjennom Den kul-
turelle skolesekken, men nå er 
de ikke passive mottakere. Her 
er de aktive. Vi pleier å si at det 
er språkbarrieren som gjør at 
integreringen virker. I dette 
prosjektet er det kunsten og 

musikken som er integrerings-
tiltaket, og det fungerer, sier 
Popadic. 

Han tror prosjektet kan gi po-
sitive resultater også på lang 
sikt. 

– Når man sitter der og venter 
på svar kan det bli vanskelig å 
engasjere seg. Foreldrene gjør 
gjerne bare det som er lovpå-
lagt med skole og norskkurs. 
Det er vanskelig å ta med seg 
barna på fotball eller håndball 
når man ikke vet om man blir 

  Kunstig avbrudd i ventinga
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SKIEN: Rune Christian-
sen, Amalie Kasin Ler-
stang og Stian Johansen 
har alle tilknytning til 
Telemark. Som forfattere 
har de helt ulike ståste-
der. Torsdag kan du bli 
bedre kjent med dem.
Anne-Lise surtevju
anne-lise.surtevju@ta.no
915 90 607

Den 29. oktober inviterer Lit-
teraturhuset i Skien til litte-
rært gjestebud med tele-
marksfokus. Dette blir andre 
gang arrangementet med tit-
telen «Stemmer fra Telemark» 
går av stabelen. I fjor fikk pu-
blikum møte Kim Leine, Edy 
Poppy og Helga Flatland. 

spennende møter
– Årets telemarksstemmer er 
Rune Christiansen, Amalie 
Kasin Lerstang og Stian Jo-
hansen; tre telemarksbaserte 
stemmer som uttrykker seg 
på ulike måter. For mens Ler-
stang skriver romaner, skriver 
Johansen kortere tekster og 
dikt – og Christiansen skriver 
både dikt og prosa, når han 
ikke formidler skrivekunsten 
til sine forfatterstudenter på 
Høgskolen i Telemark. 

Det er med andre ord duket 
for et spennende møte mel-
lom det skjønnlitterære og det 
poetiske, opplyser arrangø-
ren.

Oppvekst i Grenland
Bokbaderne i år er Helga Lille-
land og Ruth Lillegraven. Sist-
nevnte er også forfatter, og 
hun vant Brageprisen og bok-

bloggerprisen 2013 for dikt-
samlingen «Urd». Forfatter og 
frilanser Stian Johansen fra 
Skien har gitt ut diktsamlinge-
ne «Dikt om Odd» og «Jeff 
Tweedy, liksom». 

Hans nyeste utgivelse heter 
«Feltet, i knehasene til Skien 
og Porsgrunn siden 1981». 

– Her treffer Stian Johansen 
blink med sine betraktninger 
om det å vokse opp på et klas-
sisk norsk boligfelt på 
1980-tallet. Diktsamlingen er 
nærmest en sosiologisk kol-
lasj av dikt og andre tekster, 
melder informasjonsansvarlig 
Merete Franz i en pressemel-
ding.

Priset for debutbok
Amalie Kasin Lerstang er for-
fatter og redaktør av kultur-
tidsskriftet Fanfare. Debutro-
manen «Europa» ble utgitt i 
2014, og ble belønnet med 
både Tarjei Vesaas' debutant-
pris og Saabye Christensens-
stipend. 

– Europa er en lavmælt ro-
man, skrevet i et stilisert og 
deskriptivt språk, om de-
struktive menneskers forsøk 
på å nå frem til hverandre. Ho-
vedpersonen er ei ung jente 
som finner ut at ekskjæresten 
har skrevet en avslørende bok 
om henne. Hun er gravid og 
destruktiv og reiser ut i et Eu-
ropa i krise. 

Rune Christiansen er ingen 
debutant. Han har blant annet 
gitt ut ti diktsamlinger. I fjor 
ble han tildelt Brageprisen for 
romanen «Ensomheten i Ly-
dia Ernemans liv». Christian-
sen er ikke fra Telemark, men 
bor og jobber for tiden i fylket.

Bli bedre kjent med 
telemarksforfattere

NY sTemme: Amalie Kasin Lerstang fra Notodden debuterte 
som forfatter i fjor.  FOTO: aNNe lill W. aas

kOmmer: I morgen opptrer Klovnen Koko på Ulefoss samfunnshus. 
 arkivFOTO

ULEFOSS: Barnas hjerte-
rom er tilbake på lørdag. 
Denne høsten blir det 
teater for alle penga. 
– Besøksstatistikken fra forrige 
sesong viser at det var teater 
som var mest populært, sier 
kulturskolerektor Cedomir Po-
padic. 

Programmet for Barnas hjer-
terom er nå spikret fram til jul, 

og det er scenekunsten som 
står i fokus. Først ut er «Klov-
nen Koko» med Tobias Vik i 
morgen. Lørdag 31. oktober 
kommer Askeladden friteater 
med forestillingen «Jeg fant! 
Jeg fant!». Deretter (lørdag 7. 
november) blir det Den store 
kinodagen med «Sangen fra 
havet», før Dårekisten teater 
kommer (21. november) med 
dukketeateret «Buster og Pjo-

ter lager fest». Søndag 6. no-
vember kommer Kaosoperatø-
rene med «Jul i Piratbukta», 
før kulturskoleelevene virke-
lig får muligheten til å vise hva 
de kan på juleforestillingen 
«Jul på hekseskolen». 

– Det er så mye musikk el-
lers, så vi satser på bare teater i 
år, det er det som er mest po-
pulært, avslutter Popadic. 

Serverer teater til ungfolket

resulTaTeT: Kurset ender med en stor framvisning på Galleri 
blindramma i samfunnshuset på Ulefoss. 

NYe lOkaler: Nome kulturskole får egen base i den nye tiårige 
skolen på Holla. – Det blir en annen verden, sier Cedomir Popadic. 

  Kunstig avbrudd i ventinga
boende. Tilbudene vi har her 
blir et avbrudd i hverdagen, og 
man får bruke kreativiteten. 

Fra piggtråd til kultur
Det eneste «passive» tiltaket er 
kino. Her har man allerede sett 
filmen om Knutsen og Lud-
vigsen, og på Den store kinoda-
gen skal man se «Sanger fra ha-
vet». På kurset «Moro med mu-
sikk» med gitarlærer Stian Da-
len og sanglærer Lise Mette 
Møllerbråten synges det barne-

sanger på en tøysete måte. 
Verksted i kulturelle fag, med 
Larissa Hegna, gir de unge mu-
ligheten til å utforske forskjel-
lig materialer som maling, teg-
ning og leire. 

 – Det var blant annet seks sy-
riske barn, som akkurat hadde 
kommet til Dagsrud, med på 
kurset. Det er en forskjell fra 
piggjerdet på grensa mellom 
Østerrike og Ungarn og verk-
sted i visuelle kunstfag i gamle-
banken i Lunde, sier Popadic, 

som snart får helt nytt kontor. 

massiv oppgradering
Februar neste år står nemlig 
den nye tiårige skolen på Holla 
klar til innflytting. 

– Det blir en annen verden. Vi 
har aldri hatt vår egen base, vi 
har brukt forskjellige lokaler. 
Nå får vi blant annet undervis-
ningsrom, lydstudio, black box 
med opptaksrom og amfi, sier 
han, men understreker at tilbu-
dene i Lunde opprettholdes. 


