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uleFOss: Nåløyet er 
trangt, men Nome 
kulturskole har klart 
det og skal represen-
tere Norge på den 
største barnekultur-
festivalen i Europa.
RoaR HusHagen
roar.hushagen@ta.no
918 84 699

«Joy of Europe» blir arrangert i 
Beograd fra 2.–5. oktober.

– Dette er stort for vår lille 
kulturskole på 200 elever. Nor-
ges representant i fjor var 
Trondheim kulturskole, og den 
er svær, forteller rektor Cedo-
mir Popadic.

Likevel var det litt blandede 
følelser.

– Dette er ikke hverdagskost 
for oss og blir en helt spesiell 
opplevelse. Jobben begynte 
virkelig da vi ble tatt ut, med 
foreldremøter og lærermøter, 
for å få avklart om det var et øn-
ske om dette. Deretter var det å 
bestille billetter, hoteller og 
mye annet.

Til hjemlandet
For han blir det litt spesielt.

– Det er stas å få ta med elever 
til hjemlandet mitt der jeg er 
født og oppvokst og få lov til å 
være en ambassadør, sier han. 
Det er 11 år siden han flyttet til 
Norge.

– Det skulle bare være to år, 
men nå har det blitt 11. Jo lengre 
tid det går, jo vanskeligere blir 
det å flytte tilbake til hjemlan-
det. Nå har jeg etablert meg her 
i Norge, forteller han.

33 drar ned
12 elever fra Nome kulturskole 
skal være med. Totalt blir reise-
følget på 33 fra telemarkskom-
munen.

– Foreldrene er veldig begeis-
tret, og nesten alle blir med. 
Kulturskoleelevene skal opptre 
foran 5000 tilskuere, sier han.

– Jeg gleder meg veldig, jeg 
har aldri vært i Serbia, men 
pappa har vært der med koret 
sitt, forteller Amelia Rut Sol-
berg-Flatland. En av de mange 
flinke aktørene.

Nå er det sang hun driver 
mest med, men har også tid til 
piano, ballett, jazz, dans og tea-
ter.

– Jeg kunne synge før jeg 
kunne snakke, forteller jenta 
som snart fyller 12 år og som 
svært gjerne kunne tenke seg å 
bli sanger på heltid.

Hun vet ikke så mye om Ser-
bia, men er klar på en ting.

– Jeg vet at det er billig der, 
sier hun.

– Dette blir en kulturutveks-
ling med mange aktiviteter, for-
teller rektoren. Totalt blir det 
over 1000 elever fra 25 land 
som skal være med barnekul-
turfestivalen.

I tillegg får reisefølget fra 
Nome audiens hos den serbiske 
presidenten og et møte med 
den norske ambassadøren.

I storfint selskap
Nome kulturskole til den største barnekulturfestivalen i Europa

Til serbia: Elevene på Nome kulturskole øver iherdig før de drar til Serbia i neste måned. FOTO: rOar hushagen

gleder seg: Sangtalentet Amelia Rut Solberg-Flatland gleder seg 
til Serbia-turen. – Det er billig der, vet hun.

Til hjemlandeT: Rektor 
Cedomir Popadic

så mye bedre: En bedre hverdag for Nome kulturskole, her fra 
juleforestillingen i desember i fjor. arkivFOTO

ULEFOSS: Det har blitt en 
helt ny tidsregning for 
Nome kulturskole.

Da Holla 10-årige skole var fer-
dig i all sin prakt, hadde også 
Nome kulturskole fått sitt eget 
sted å være, endelig.

- Det har blitt en helt ny ver-
den for oss, bare det å få nye lo-
kaler, politikerne hadde sett oss 
og hørt oss, forklarer rektor Ce-
domir Popadic.

Det gir rom for nye tilbud og 
større elevmasse.

- Vi har fått mange flere grup-
perom, nå kan vi satse mer på 
samspill, påpeker han.

Tidligere så var det så mange 
flere begrensninger.

- Vi måtte spre øvelsene over 
flere lokaler. Før kunne det 
hende at lærerne bare traff 
hverandre på lærermøter, nå 
ser vi hverandre på en helt an-
nen måte, og alt har blitt mye 
enklere, forklarer han.

Serbia-turen blir et nytt høy-
depunkt. Det startet med at 
kulturetaten var på studiebe-
søk i Beograd i april 2015.

- Da fikk vi ideen om å bli 
med. Vi søkte om midler fra 
Sparebanken Telemark og fikk 
positivt svar, sier han.

Og siden har det rullet på. 
Kulturskolen traff på temaet i 
sin besvarelse, og som et evig 
minne vil det være noe fra 
Nome i den serbiske hovedsta-
den.

- Vi har sendt 20-30 malerier, 
som blir med i en utstilling av 
elever fra alle land. Etterpå blir 
de delt ut til barnehagene i Beo-
grad. Det er et veldig fint tiltak, 
mener han.

- En helt ny verden for oss


