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Basar på Berget 
Søndag inviteres det til basar og konsert på 
Berget bedehus. Arrangøren lover masse 
sang og musikk, samt utlodning, kaffe og 
kaker. 

«Det var veldig gøy! Jeg elsker å stå 
på scenen så det gikk bra.»  

Amelia Solberg Flatland

Elevene fra Nome kulturskole har hatt en «once in 
a lifetime» - opplevelse på kulturfestivalen Joy of 
Europe i Beograd. Amelia Solberg Flatland (11) og 
Hanne Jørgensen (12) var to av de heldige som fikk 
være med.
w  Hege Dorholt
hege@kanalen.no                                                      TEKST

-Det var veldig stort å være en del av 
dette, sier Hanne til Kanalen.

Hun har vært teaterelev ved kultursko-
len i cirka to år, og fikk spille Nikola Tesla 
under skolens bidrag på Joy of Europe. 
Det var nettopp Tesla som var tema for 

hele festivalen, og kulturskolen valgte et 
innslag som viser bredden av det kom-
munen tilbyr.

-Vi tenkte at hvis vi skulle være med, 
skulle vi virkelig gjøre mest mulig ut av 
det, forteller kulturskolerektor Cedomir 

Popadic.
Det resulterte i animasjonsfilm, teater 

og musikk med band, blåserekke og so-
lister som opptrådde for tusener i den 
livesendte gallakonserten forrige uke.

Bodde hos vertsfamilier
Festivalen er en årlig begivenhet som 
denne gang samlet 25 nasjoner til kultur-
utveksling i Beograd. Kun én kulturskole 
per land får delta og Nome ble trukket 
ut fra Norge på grunnlag av en innsendt 
søknad. 15 elever fikk bli med, og de har 
bodd hos vertsfamilier i den serbiske 
hovedstaden og deltatt på aktiviteter og 
konserter med ungdom fra hele europa.

-Det aller beste var å bli kjent med alle 
folkene, mener Hanne.

-Ja det synes jeg også var koselig. Jeg 
holder kontakt med vertsfamilien på 
Skype, forteller Amelia.

Jentene forteller at de ble svært godt 
tatt vare på og at de har veldig lyst til å 
reise tilbake igjen. 

Audiens hos presidenten og am-
bassadøren
Amelia var solist under gallaforestillin-
gen, som foregikk i Sava-senteret i Beo-
grad foran 5000 publikummere i salen 
og live TV-sending ut til 17 land.

-Det var veldig gøy! Jeg elsker å stå på 
scenen så det gikk bra, forteller hun.

-Jeg var mer nervøs under generalprø-
ven, legger Hanne til.

De to jentene fniser mot hverandre og 

Spilte for tusener - tok
OPPTRÅDTE FORAN TUSENER: Hanne Jørgensen (12) og Amelia Solberg Flatland (11) fra Nome kulturskole, fikk sammen med 13 andre medelever delta på Joy of 
Europe, en årlig kulturfestival i Beograd som samlet over 20 nasjoner. (foto: Hege Dorholt)
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Åpent møte på Lundevang
Torsdag 27. oktober inviterer Lunde Arbei-
derlag til åpent møte rundt tema som: Sty-
rker og utfordringer for Lundes næringsliv, 
Hvordan utvikle kulturmøtesteder og hvilke 
linjer som er viktige for Nome VGS. Flere 
politikere og andre sentrale personer står 
på talelisten. Deriblant Terje Kristoffersen, 
rektor Nome VGS, Eva Rismo, kultur og 
næringssjef, Maja Foss Five, leder av kom-

petanseutvalget i Telemark fylkeskommune 
og Bent Gurholt (bilde), leder av Midt-Tele-
mark Næringsutvikling. I tillegg kommer 
representanter fra Telemark AUF.

Nome kommune

Kultur
STORKENE - 2D

80,-     1t 26min    6 år
Søndag 16. okt kl. 1600
Amerikansk animasjonskomedie. 
Morsomt for hele familien! 

BØRNING 2     

90,-     1t 38min     6 år
Søndag 16. okt kl 18.00
Søndag 16. okt kl 20.00
Norsk komedie. 

GALLERI BLINDRAMMA  
Camilla T. Brustad - akrylmalerier.
Utstillinger varer til 18. oktober.
I vestibylen på samfunnshuset, Ulefoss. 

NOMINASON KULTURPRIS OG 
SØKNAD UNGDOMSSTIPEND
Forslag kulturpris og søknad 
ungdomsstipend sendes innen 
28. oktober på epost til 
heidi.elise.kvale@nome.kommune.no 
Mer info og søknadsskjema 
Ungdomsstipend på 
www.nome.kommune.no

REISEN 
TIL 
VENEZIA 
av Bjørg Vik. 
Grenland 
friteater, 
Ulefoss 
sam-
funnshus 
Storsalen torsdag 
20. oktober kl. 19.00. Forhåndssalg fra 
Vertshuset Ulefoss, kr. 250,- Grupper over 
6 pers. kr. 200,- (Gruppebill. bestilles fra 
ulefoss.samfunnshus@nome.kommune.no) 
Morsom og vemodig vakker forestilling fra 
våre venner i Grenland Friteater!

UNG I NOME
Følg «Ung i Nome» på Facebook. 
Klubbkvelder framover kl. 16.30 - 21.00: 
Onsdag 19. okt – Gamlebanken
Mandagskafé Pulsen – Samfunnshuset 
mandager kl. 14 – 17

UKU 
UNGDOMS-KULTURUKA
I HØSTFERIEN 
Mer info på «Ung i Nome» på 
Facebook. Fredag: lasertag på Megazone 
i Sandefjord. Lørdag fra kl. 18.00: disko 
i Gleden, samfunnshuset. Søndag kveld: 
UKU-kino med Børning

k presidentselfie

STOR SCENE: Her er Hanne som Nicola Tesla foran et fullsatt Sava-senter i Beograd. Bak er blåserekka fra Nome.

mimrer tilbake til opplevelsene de har 
hatt. Under besøket fikk de blant annet 
audiens hos den norske ambassadøren, 
Arne Sannes Bjørnstad i hans residens, 
og hos selveste presidenten, Tomislav 
Nikolić.

-Det var stas og møte de. Vi leverte 
klokke fra Ulefos jernværk og det var 
veldig gøy at presidenten tok seg tid til 
å ta selfier med oss, forteller jentene.

Vennskap og kultur foran prestas-
jon

-Dagene har vært stappfulle med ak-
tiviteter for ungene. Hovedfokuset har 
vært å knytte vennskapsbånd og utveksle 
kultur, ikke prestasjoner, forteller Popa-
dic.

Han legger ikke skjul på at dette også 
har vært en stor opplevelse for lærersta-
ben på kulturskolen.

Det har vært en lang prosess. Først 
ble det lagt stor innsats i å sende en god 
søknad. I vår fikk kulturskolen vite at de 
var trukket ut, og etter det har det vært 
intens jobbing.

-Vi måtte velge hvem som skulle være 
med, hva vi ville vise frem. Og det har 
vært mye øving. Jeg synes vi skilte oss ut 
under festivalen ved at vi fikk vist frem så 
stor bredde. Det er vi veldig godt fornøyd 
med, sier kulturskolerektoren.

TV-opptak fra gallaforestillingen kan 
ses på kulturskolens Facebook-sider.

22 TORSDAG  23. JUNI  2016  |  

Nome kulturskole sender 13 representanter til kultur-
festivalen «Joy og Europe» i Beograd i oktober. Nome 
er dermed plukket ut til å representere Norge i år.

w  Hege Dorholt
hege@kanalen.no TEKST & FOTO

Festivalen Joy of Europe har vært arran-
gert i Serbias hovedstad hvert år siden 
1969. Arrangementet har som mål å 
bringe barn og unge sammen på tvers av 
europeiske grenser, gjennom formidling 
av musikk, dans og kunst. Hvert deltager-
land kan kun sende én delegasjon, og i 
år er det altså Nome kulturskoles elever.

Once in a lifetime
-Det er kjempestas og få lov til å være 

blir det intens øving etter sommeren.

Sender 13 elever
Én av de heldige elevene som skal være 
med, er Emilie Cannon Olsen (11). Hun 
har spilt trompet og fiolin i flere år, og 
gleder seg stort til reisen.

-Det blir kjempespennende. Vi skal bo 
hos vertsfamilier og jeg gleder meg til å 
bli kjent med nye folk og oppleve Serbia, 
forteller hun. Ambassadørbesøk sidens.

Spiller for 
Nome og Norge

FÅR REPRESENTERE NORGE: Denne gjengen, fra Nome kulturskole, skal delta på kulturfestivalen «Joy of Europe». 
Bak fra venstre: Emilie Cannon Olsen, Henriette Skibevåg Bakken, Oscar Jørgensen, Lars Martin Stoa, Kittil Waal, Anja 
Risdalen og Kasper Hilsen. Foran: Amelia Solberg Flatland og Eugenia Mølbach. Hanne Jørgensen, Maja Schmidt og 
Sindre Fritheim var ikke tilstede. 

GLEDER SEG: Emilie Cannon Olsen 
(11) skal spille både trompet og fio-
lin. Hun gleder seg mest til å fremføre 
«Månemannen», sammen med de andre.

HARD ØVING: Deltagerne har allerede kommet godt i gang, men etter sommer-
ferien blir det intens øving fram mot oktober. 

Kanalen 23.06.16

MØTTE PRESIDENTEN: Elevene fikk møte Serbias president, Tomislav Nikolić, som fikk Ulefos-klokke og stilte 
opp på selfies med elevene. Cedomir Popadic (t.v) og Hans Jørgensen overrakte gaven. (Foto: privat)

PLOMME OG VANILJE 
– SAMMEN BLIR VI 
BERLINERBOLLER 
med Teater 
Hesteskoen. 
Velkommen til 
sesongstart i Barnas 
Hjerterom. Lørdag 
22. okt kl 13.00. 
Barn 50,- og 
voksne gratis. 
Samtidig 
foregår Barnas 
Marked i 
Ulefosshallen. 


