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NOme: Nome kultur-
skole representerte 
Norge på festival i 
Serbia. Turen inne-
holdt presidentbesøk 
og spillejobb på direk-
tesendt tv. 
Bjørnar Hagen Vika
bhv@ta.no

– Dette var en «once in a 

lifetime»-mulighet for elever 
på kulturskolen, sier rektor Ce-
domir Popadic.

Det var forrige helg 12 elever, 
lærere og foreldre, besøkte den 
serbiske hovedstaden Beograd. 
Etter rundt et års forarbeid med 
pengeinnsamling, og søknad, 
ble det klart at Nome kultursko-
le skulle representere Norge på 
barnekulturfestivalen «Joy of 
Europe». Totalt deltok 1000 
kulturskoleelever fra 25 land. 

Blant høydepunktene var et 
møte med Serbias president, 
Tomislav Nikolić. Han fikk 
overrakt en spesiell kumlokk-
klokke fra Ulefos jernværk.

– Det er ikke hver dag du får 
treffe presidenten, sier rektor 
Popadic, som selv kommer fra 
Serbia og har studert musikk på 
konservatoriet i Beograd. 

– Det var greit å være med i 
rollen som både rektor og lokal-
kjent, flirer han. 

Den samme klokken som 
presidenten fikk, fikk også den 
norske ambassadøren, Arne 
Sannes Bjørnstad. Til gjengjeld 
fikk reisefølget fra Nome ser-
vert staselig middag i ambassa-
dehagen i Beograd. Rosinen i 
pølsa var opptredenen elevene 
gjorde i salen med 5000 publi-
kummere. Deres versjon av 
«Månemannen» inkluderte vo-
kal, blåsere, strykere og band. 
Alt ble direktesendt i 17 land. 

– Produsenten fra tv-selska-
pet sa at vårt innslag var det 
klart mest kompliserte. De fles-
te andre hadde elever som dan-
set til playback. Vi hadde ani-
masjonsfilm, teaterelever og 
storband samtidig. Elevene 
hadde 17 sekunder på scene- 
skiftet og alt gikk som smurt. 
Nomes innslag har snart 4000 
videovisninger på skolens face-
bookside. Det er ti ganger så 
mye som vanlig, sier rektoren.  

Møtte presidenten
Nome kulturskole representerte Norge i Serbia

PresiDeNTmØTe: Serbias president Tomislav Nikolić (til høyre), fikk i forrige uken æren av å møte rektor på Nome kulturskole, Cedomir Popadic, og eksvaraordfører, Hans 
Jørgensen (som representerte kommunestyret), i tillegg til elevene fra kulturskolen. fOTO: PrivaT

sTOrkOsTe seg: 12 elever fra Nome kulturskole reiste til Beograd 
og bodde hos vertsfamilier med jevnaldrende barn. 

sTOrT: Det var et ordentlig show som elevene fra Nome fikk ta del i. 
5000 var i salen og innslaget ble direktesendt på tv i 17 land. 

saNg: Eugenia Mølbach og 
Amelia Flatland på showet.


