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b TELEMARK Forsiden til årets «Jol i 
Telemark» er prydet av kunstner Johnny 
Andviks maleri «Snødanseren». Det skal 
forestille skipioneer Sondre Auversen Nor-
heim (1825 – 1897) som leker seg på ski 
ned bakkene fra Øvre Bø i Morgedal. 

Det årlige julebladet blir gitt ut for 82. 
gang i år. Redaktør Ragnar Lurås opplyser 

at man i år blant annet kan lese om arven 
etter Sondre, og hvordan Telemark har 
satt spor etter seg i internasjonal skihis-
torie. Denne historien er først i pennen av 
Tarjei Gjelstad, ordfører i Kviteseid.  

I tillegg forteller Knut Buen om hvordan 
han ser på seg selv som en servicemann 
innen folkekulturen, og man kan også lese 

om landsrennet som ble arrangert i Kvi-
teseid i 1954 og hvordan futen blir omtalt i 
folkediktningen, ifølge redaktøren.  

Ett av diktene som forfatter Stein Versto 
har skrevet til sin nye diktsamling som 
kommer ut til neste år, er publisert i det 
tradisjonsrike bladet. 

«Snødanseren» Sondre Norheim pryder årets juleblad fra Telemark

MAGI OG MYSTIKK: Disse dyktige sangerne var blant de mange som bidro til å gjøre «Jul på hekseskolen» til en flott                  førjulsforestilling i Ulefoss samfunnshus tirsdag kveld.  ALLE FOTO: ANDREAS SOLTVEDT

Litt skummelt var 
det til tider, men 
alle ble snille til 
slutt. For selv på en 
hekseskole ønsker 
de seg en hyggelig 
jul, må vite.

b NOME

Den gode moralen var tydelig, og 
alle ble venner, selv om det had-
de vært ulike forviklinger under-
veis. Nome kulturskoles «Jul på 
hekseskolen» traff så visst midt i 
hjerterota hos de mange tilhører-
ne under tirsdagskveldens store 
framvisning i Ulefoss samfunns-
hus. 

«Hele» kulturskolen i sving
Samtlige seter i salen var besatt 
under forestillingen der mer enn 
hundre aktører fra Nome kultur-
skole deltok. Faktisk var forestil-

lingen utsolgt allerede for flere 
uker siden. De mange publikum-
merne syntes også å inspirere 
kulturskoleelevene til ekstra inn-
sats enten de var skuespillere, 
sangere, dansere eller musikan-
ter. Mens elever fra visuelle 
kunstfag hadde laget de flotte 
kulissene og sørget for scenede-
kor i forestillingen der teksten 
var signert lærerkrefter ved kul-
turskolen. 

Forestillingen satt rett og slett 
som støpt fra start til slutt. Og de 
mange stolte foreldrene, beste-

Sånn feirer he  kser sin jul 
MANGE I SVING: Her er korpsensemblet foreviget under tirsdagens 
kulturskoleforestilling i Ulefoss samfunnshus.

SKUMLE SMÅ MAGIKERE: Disse veldig unge skuespillerne taklet, 
slik bildet viser, skuespilleroppgaven sin aldeles utmerket.

IKKE BARE LETT: Å være vette er slettes ikke noen dans på roser, 
slik denne vuggende gjengen kommuniserte på supert vis.

FORVIKLINGER: Også på hekseskolen fantes det noen som ikke var 
helt til å stole på, men alt løste seg til det beste til slutt.
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Jeanne Bøe fra Siljan er med 
i NRKs realityserie «Anno», 
som starter på nyåret.

b SKIEN

– Helt fantastisk. Midt i blinken 
for meg som er så historieinte-
ressert, sier skuespiller og dra-
matiker Jeanne Bøe. 

Mye hun ikke ante
– Folk kommer til å bli veldig 
overrasket over min historie 
når det gjelder forfedre. Jeg har 
fått greie på mye jeg ikke ante 
fra før. Følelsesladet, mye tårer, 
forteller hun. Hvor langt hun 
eventuelt kommer og hva som 
skjer kan hun ikke fortelle noe 
om, det står i kontrakten. 

Premiere 1. januar
Jeanne Bøe er en av fjorten del-
takere. Serien har premiere på 
NRK 1. januar 2016. Den går 
over 30 episoder.

«Anno» er en konkurranse-
drevet realityserie der deltaker-
ne reiser nesten 300 år tilbake 
i tid. Andre sesong foregår på 
Isegran i Fredrikstad. I ti uker 
skal de leve sammen, konkur-
rere mot hverandre, og jobbe 
seg opp fra fattigdom og slit, til 
rikdom og ære. Deltakerne må 
kjempe for sin plass gjennom 
turneringer og dueller, og hver 
uke må en av dem forlate Ise-
gran, melder NRK.

– Vi befinner oss i 1721. Det 
var før potetene kom til Norge 

og ingen hadde fyrstikker. Jeg 
var konstant sulten, sier hun.

Sov dårlig
– Det var fysisk og psykisk tøft.

– Men du er jo veldig sprek i 
utgangspunktet, det vet vi jo.

– Jeg sleit med å sove. Å lig-
ge på plank med skjev ryggsøy-
le og nakke-prolaps er ikke lett. 
Det psykiske var verst, det ble 
et tøft opphold, slår hun fast.

Måtte utsette diverse
– Likevel sier du at det er en 
drøm som går i oppfyllelse?

 – Jeg har alltid vært historie-
interessert. Det siste Siljan-spe-
let jeg skrev, «Slemdals banken-
de hjerte», var fra 1733. Det var 
2000 som meldte seg til å være 
med i «Anno», det var fint å bli 
blant de fjorten. Jeg måtte ut-
sette en premiere der Kim Hau-
gen har regi, og jeg måtte utset-
te bokprosjektet. Begge på 
ubestemt tid, da jeg ikke kunne 
vite om jeg ble kastet ut igjen 
med en gang eller ei.

Være seg selv
Jeanne Bøe har vært på premi-
erefest og sett litt av serien.

– Helt fantastisk, sier hun om 
NRKs profesjonalitet. To-tre 
kamerateam fulgte dem hele ti-
den.

– Moro å ikke måtte være 
skuespiller, men bare seg selv, 
avslutter Jeanne Bøe.

b Helge Ottesen
helge.ottesen@varden.no

Jeanne er med 
i NRKs «Anno»

ANNO: Jeanne Bøe fra Siljan ermed i NRKs realityserie «Anno». 1 
episode sendes 1. januar.  FOTO: CHRISTINE HEIM, NRK

b OSLO Operaen sliter med ga-
lopperende pensjonsutgifter og 
for få ressurser. Kulturminister 
Thorhild Widveys (H) mener Ope-
raen bør sette opp billettprisene.

– Her har vi et kjempepotensial 
for å styrke egeninntektene, sier 
Widvey til Klassekampenetter 

at et utvalg mandag la fram en 
rapport om den kunstneriske kva-
liteten og ressursutnyttelsen ved 
Den Norske Opera & Ballett.

Operaen roses for den kunst-
neriske kvaliteten, men det står 
dårligere til med økonomien. 
Utvalget foreslår å øke billettpri-

sene. Hadde prisene økt med 5 
prosent den siste fireårsperioden, 
ville det gitt 16 millioner kroner 
mer i årlige inntekter. Med en 
normalpris for en billett til hoved-
scenen på rundt 600 kr, blir ope-
raen i Bjørvika allerede beskyldt 
for å være forbeholdt eliten.

– Jeg tror ikke det blir oppfat-
tet som elitistisk om man øker 
prisene litt. De ulike kulturtil-
budene må også sammenliknes 
med alt annet vi er villige til å 
bruke penger på, sier Widvey. 
Hun mener mange kulturinstitu-
sjoner priser seg for lavt. (NTB)

Kulturministeren vil gjøre det dyrere å se opera
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Sånn feirer he  kser sin jul 
foreldrene og familiemedlem-
mene for øvrig i salen kunne 
med rette tørke bort noen små 
tårer av stolthet da forestillingen 
var ved veis ende. For visst kan 
det også bli julestemning i en 
verden der hekser og vetter re-
gjerer.

Mer enn ren opplæring
Musikalsk ble «Jul på heksesko-
len» løftet fram av et stort korp-
sensemble, et dyktig band og 
mange sterke sangere. Spennede 
koreografi og lyssetting bidro til 

å gjøre opplevelsen passe magisk 
for den yngre garde.

Mange kjente julelåter – med 
tilpassede tekstvrier – var flettet 
inn i repertoaret som oste av 
Harry Potter, magi og mystikk.

Men julenissen dukket selv-
sagt opp, han også. For selveste 
nissen er jo også en bunnsolid 
magiker, ikke sant?

Kulturskolerektor Cedomir Po-
padic roser både elever og lære-
re for den store innsatsen som er 
lagt ned i forbindelse med opp-
setningen.

– Og alle billetter ble altså for-
håndssolgt for en måned siden. 
Det har vi aldri opplevd før i 
Nome, sier han fornøyd.

– Det blir heller ikke siste gan-
gen?

– Nei. Nå har vi posisjonert oss 
også som formidlere, og ikke 
bare som en opplæringsinstitu-
sjon, sier Popadic som selv had-
de en mindre rolle som bjørn i 
forestillingen.

b Andreas Soltvedt
andreas.soltvedt@varden.no


