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Gir barn gode kulturopplevelser

Fornøyd: Kulturskolerektor i Nome, Cedomir Popadic, er godt fornøyd med tilbudet til de minste barna. – Vi er etterspurte og har et velsmurt maskineri, sier han. 
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uleFOss: Nome kultur-
skole har satt sammen et 
høstprogram som gir de 
aller yngste barna et 
møte med profesjonelle 
kunstnere.
stian Refsdal

Det er en stolt kulturskolerektor 
som forteller om «Barnas hjerte-
rom,» et konsept som har utviklet 
seg gjennom flere år og som holder 
et høyt kunstnerisk nivå.
     – Utøverne er profesjonelle grup-
per og artister og er både lokale og 
folk fra våre nabofylker. De første 
åra var de jeg som måtte ringe etter 
artister. Nå er 
det de som rin-
ger oss. Vi er et-
terspurte og har 
et velsmurt 
maskineri etter 
hvert, forteller 
en fornøyd Ce-
domir Popadic. 

mye teater
Det er ikke alltid 
like lett å trekke 
fram noen høy-
depunkter av 
høstens pro-
gram når nivået 
er så profesjo-
nelt som det er. 
Etter en liten tenkepause trekker 
Cedomir fram det som gir suksess. 
     – Vi har mye teater i år, sier han. Vi 
har erfart at dukketeater og sirkus 
trekker mest folk. Vi har prøvd jazz 
for de minste, men det ble ingen 
stor suksess. Til sjuende og sist må 
vi tilby det folk vil ha. 
     – Hjerterommet er den nye vesti-
bylen på samfunnshuset, forklarer 
Cedomir videre. Det er en kreativ 
arena og et møtepunkt. Det er bok-
stavelig talt en krok der barna skul-
le få et profesjonelt kulturtilbud. 
Barnas hjerterom er rett og slett et 
kulturelt tilbud til førskolebarn. 
Når de samme barna når skolealder 
blir de tilbudt «den kulturelle skole-
sekken», forteller Cedomir videre. 

Teatralsk tradisjon
Et kulturelt tilbud til Nomes yngste 
er ikke et nytt tiltak. Før ”barnas 
hjerterom” tok form fikk barna i 
Nome likevel et kunstnerisk tilbud. 
     – «Teater på lørdag» eksisterte 
lenge i regi av samfunnshuset. Det 
har seinere utviklet seg til å bli bar-

nas hjerterom. Vi utviklet et samar-
beid mellom kulturskole og sam-
funnshus. Vi fant ut at to tilbud er 
for mye og slo det da like godt 
sammen. Hjerterommet er rett og 
slett diverse tilbud for barn enkelte 
lørdager fra høstferien til påskeferi-
en, sier Cedomir.
     Gjennom åra tilbudet har eksis-
tert viser besøkstallene at pilene 
peker oppover. 
     – Vi har hatt en god publikumsøk-
ning de siste åra. Sesongen 2015/16 
hadde vi et snittbesøk på 94 publi-
kummere. Det er bra, sier Cedomir. 

Åpen scene
Åpen scene er et konsept kultur-
skolen tilbyr. Det betyr kort og godt 

elevkonsert i 
regi av Nome 
kulturskole. 
Konsertene 
foregår i Amfiet 
på den nye Hol-
la 10-årige sko-
le. 
     – Åpen scene 
er litt på sida av 
«barnas hjerte-
rom», og er 
tenkt som en 
scene for ung-
dommer i Nome 
der de kan trene 
før UKM (Ung-
dommens Kul-
turmønstring). 

Det er riktignok stort sett de som 
går i kulturskolen som opptrer, 
men scenen bør åpnes for alle og 
gjøres mer kjent.

Årlig juleforestilling
I samme åndedrag som «barnas 
hjerterom» trekker også kultursko-
lerektoren inn den årlige julefore-
stillingen til kulturskolen. Denne 
jula er det en av litteraturens virke-
lige mesterverk som settes opp på 
teaterscenen. Charles Dickens klas-
siker «En julefortelling» blir å se i 
Nomes storstue før julehøytiden.
     – Det blir en skikkelig tverrfaglig 
forestilling med over 100 involverte 
der musikk, dans, teater og visuell 
kunst er representert. Det er tradi-
sjon at kulturskolen setter opp  
en juleforestilling. Det er en suk-
sess hvert år og utsolgt lang tid på 
forhånd. Folk sitter i trappa, men 
jeg har ikke opplevd at noen har 
blitt avvist i døra, sier en optimis-
tisk rektor. Han legger imidlertid til: 
– Vær tidlig ute og bestill på for-
hånd.

Gir barn gode kulturopplevelser

barnashjerTerOm: Ett 
kulturtilbud til førskolebarna. 

TrOmmis OG lÅTskriver: Geir Arne Dahle vil satse som 
låtskriver for den amerikanske tv- og filmbransjen. Nylig ble én låt antatt. 

SAUHERAD: Geir Arne 
Dahles Humbucker-låt 
«Dipstick Joe» er antatt til 
den nye amerikanske 
filmen «Happy Hunting». 
Trommeslageren fra 
Sauherad akter å satse på 
Hollywood. 
Beate evensen

– Jeg har hele tiden hatt tro på 

at det kan være mulig å få låter 
skrevet her på Akkerhaugen 
inn i tv- og filmbransjen i USA, 
hvis man bare har de rette 
kontaktene. Og det har jeg, 
mener Dahle og sikter til Mic-
hael Davenport med 40 år i 
bransjen. 

soloprosjekt
Geir Arne brøt i vår med Hum-
bucker for i stedet å satse på et 

soloprosjekt som har fått nav-
net «The Lynchburg Compa-
ny». 

Første mål er en plate hvor 
han har fått med en rekke gjes-
temusikere på både vokal og 
de øvrige instrumentene, 
mens han står for trommene 
selv. Blant annet én låt med 
Helix-vokalist Brian Vollmer. 

Låtene er laget primært med 
tanke på bruk i TV og film. 

Vil bli låtskriver for Hollywood


