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Lørdag gikk årets kultur-
mønstring av stabelen på 
Samfunnshusets storsal. 
Fra scenen fikk publikum 
servert unge talenter 
innen musikk, dans og 
kunst på høyt nivå.

w Hege Dorholt
hege@kanalen.no                                         TEKST & FOTO

Selv om UKM de siste årene har forsøkt 
å komme vekk fra konkurranseelemen-
tet og blant annet har skiftet navn fra 
Ungdommens Kulturmønstring til Ung 
Kultur Møtes, er det ingen tvil om at det 
blant deltagere likevel knyttes stor spen-
ning til hvem som går videre til fylkes-
mønstringen. I år fikk sågar publikum 
bidra med å stemme frem sine favoritter 
til en ekstra premie.

De unge imponerte
Alle over ti år kan delta i den lokale 
UKM, men for å gå videre til fylkesfinale 
i Porsgrunn måtte deltagerne ha fylt 13 
år. Flere av årets sceneinnslag fylte ikke 
alderskriteriene og kunne derfor ikke gå 
videre. Men god innsats bidro de med, 
og de er vel verdt å nevnes. Marie Vik 
(12) og Christina Svensson (12) viste 
stort sangtalent i sin duett «I wouldn’t 
mind». Henriette Skibevåg Bakken 
(12) leverte en flott og feilfri versjon av 
«Nocturne» på fiolin, mens en av årets 
yngste deltagere Eline Enger Jørgensen 
(11) sjarmerte med «Reodors Ballade» 
fra Flåklypa på valthorn. Sist men ikke 
minst fikk kulturskolens egen danse-
gruppe, bestående av Alexander Mat-
teo Johnsen (12), Aurora Heistad (10), 
Lara Isabella Tello (11) og Oliver Nicolai 
Johnsen (11) stor applaus for sitt akroba-
tiske danseshow «Le Samourai Theme».

Bestevenninner stakk av med pub-
likumsprisene
Da publikum fikk stemme frem sine fa-
voritter fra utstilling og scene gikk pre-
miene til bestevenninnene Nora Juel 
(15) og Vilde Skibevåg Bakken (15) fra 
Ulefoss. Nora vant publikum med sin 
fiolinfremførelse av Lindsey Stirlings 
«Crystallize» og Vilde imponerte med 
flotte akvareller. 

-Dette var veldig gøy, sa Nora som har 
spilt fiolin i sju år og undervises av fio-
linist Wiggo Dahl.

-Det var kjempefint at vi vant begge to 

og fikk billetter til Sluserock for nå kan 
vi reise sammen, mente Vilde.

Hun har tegnet siden hun var cirka to 
år og vært med på kulturskolens visuelle 
kunstfag i mange år.

-Jeg har etter hvert funnet ut at det er 
akvarellmaling jeg liker best, forteller 
hun. 

Venninnene gikk også videre til fyl-
kesfinalen (se faktaboks for øvrige fyl-
kesbidrag).

Litt dårlig gjort
UKM Nome har som mål at ungdommen 
selv skal være med å styre, planlegge og 
arrangere mønstringen. Derfor er det 
også ungdom som leder showet. Kon-
feransierene Vilde Jensen (15) og Anne 

kultur
& hverdagsliv

Slagkraftig UKM i Nom

«Dette var veldig gøy.»  
Nora Juel

Oppstart av Smurfedisco
Nome nærmiljøsentral starter i samarbeid 
med Nome kommune et nytt tilbud for 1. til 
4. klassinger. Én fredag i måneden blir det 
Smurfedisco på Samfunnshuset for denne 
aldersgruppa. Første kveld er allerede i 
morgen, 17. februar. Det loves skikkelig 
discoanlegg med lyd og lys, DJ, kiosksalg 
og muligheter til å prøve seg på både sj-
akkspill, biljard og bordtennis.

IMPONERTE MED SAMURAIDANS: Kulturskolens egen dansegruppe, bestående av Alexander Matteo Johnsen (12), Aurora Heistad  
Johnsen, avsluttet sceneshowet til stor jubel og applaus.

FAKTA
Disse bidragene gikk videre til fylkesfinale på Ælvespeilet i Porsgrunn 
31. mars til 2. april:

Utstilling:
n Vilde Skibevåg Bakken: «Dagdrømmer»-akvarell

n Anya Johnsen: «Abstrakt verden» -akvarell

n Celine Isabel Larsen: «Yellow Youth» -portrettfotografi

n Kamilla Hilsen: «Ulv i nattemørket» -spraymaling

n Lina Marie Lüdtke: «Fyrstykken» -makrofotografi

Scene:
n Trubas -band bestående av: Ina-Marie Stubberød (18), Bjørnar Risdalen (18) 
og Knut Skoe (18)

n Nora Juel (15) -fiolin «Crystallize»

n Yvonne Svendsen (14) og Lars Martin Stoa (16) - sang og gitar «Burning 
House»

n Nadia Olsen (18) -piano «La valse d’Amelie»



  |  TORSDAG  16. FEBRUAR  2017 13

Ny utstilling i Blindramma
Edvard Oker stiller ut i Galleri Blindramma, 
Ulefoss samfunnshus, i perioden 22. feb-
ruar til 22. mars. Salgsutstillingen består av 
30 oljemalerier. De fleste er naturalistiske, 
mens noen mer går over i det indre land-
skapet. Oker er opprinnelig fra Harstad, og 
har bodd på Ulefoss siden tidlig på 2000-tal-
let. I Harstad var han en anerkjent lokal 
kunstner. Dette er hans første utstilling 

på flere tiår, et slags comeback. Han er 
tidligere omtalt som «en maler som i sine 
gode øyeblikk gjenskaper og overskrider 
naturopplevelsen». Stillheten i naturen er et 
sentralt element i Okers kunst, og nettopp 
stillheten var noe han søkte da han flyttet 
fra det friske nordnorske kystværet til mer 
stille indre Telemark. Derfor omtaler han 
seg muntert som klimaflyktning.

Nome kommune

Kultur

GALLERI BLINDRAMMA  
UKM-utstilling 11. – 19. februar: 
Se de flotte bildene fra ungdommen vår! 
I vestibylen på samfunnshuset. 
Neste: Edvard Oker (malerier) fra 
22. februar. 

ÅPEN SCENE 
Mandag 27. februar kl 19.00 i amfiet 
på Holla 10-årige skole. Elevkonsert i 
regi av Nome kulturskole.

LEGO BATMAN FILMEN  

Søndag 19. februar kl 16.00 
Kr. 80,- 1t 38min 6 år
Amerikansk animasjon/komedie, denne 
gang i 2D. De kriminelle i 
Gotham er ikke de eneste Bruce 
Wayne må hanskes med. Nå er 
han også ansvarlig for å oppdra 
en gutt han har adoptert.

TRIO – JAKTEN PÅ 
OLAVSSKRINET 

Søndag 19. februar kl 18.00 
Kr. 100,- 1t 17min 9 år
Norsk spenningsfilm. Trio-gjengen fra NRK 
Super på nytt oppdrag, på jakt etter det 
gåtefulle Olavsskrinet. Problemet er at livs-
farlige skattejegere jakter det samme. 

THE GREAT WALL (3D)

Søndag 19. februar kl 19.45 
Kr. 110,- 1t 43min 12 år
Amerikansk action. Europeisk kriger blir 
tatt til fange i Kina, og her oppdager 
han hvorfor den store muren ble bygget. 
Blodtørstige monstre. 

BIBLIOTEKENE 
Nye åpningstider fra 2017
ULEFOSS: Mandag  kl. 14 – 19 // 
Tirsdag stengt // Onsdag kl. 11 – 15.30  
// Torsdag kl. 14 – 19  // Fredag kl. 11 – 
15.30  //  Lørdag kl. 11 – 14
LUNDE: Tirsdag kl. 14 – 19  //  Meråpent 
bibliotek er tilgjengelig hver dag kl. 07 – 22. 
Ta kontakt i åpningstiden hvis du ønsker å 
få tilgang til det meråpne biblioteket.

 
Lørdag 3. juni 2017.
Julie Bergan // Freddy Kalas // Jesper Jenset 
// Staysmann & Lazz  // Katastrofe. 
Billetter i salg på www.ticketmaster.no 

me

UNG I NOME
Mandagspulsen hver uke 
på Samfunnshuset (mand. 
kl 14 – 17)
Ungdomsklubb:
- Onsdag 22. februar 
Samfunnshuset (kl 16.30-21)
- Fredag 24. februar Gamlebanken i Lunde 
(kl 19-23)

Stengt på Hogga sluse
Telemarkskanalen FKS har startet arbei-
det på midtporten i Hogga sluse, og det 
vil av den grunn bli redusert fremkom-
melighet over slusene for de som bruker 
dette som turområde. Arbeidet som nå 
gjøres går ut på å fornye både bunnterskel 
og svingsøyler på den aktuelle porten, op-
plyser daglig leder Steinar Arntzen. 

(10), Lara Isabella Tello (11) og Oliver Nicolai 

SMURFEDISCO 
På samfunnshuset. 
Fredag 17. februar kl 
17.30 -19.30. For 1.-4. 
klasse. 
Inngang kr. 50,- DJ-kiosk-spill etc. 
Arr: Nome Nærmiljøsentral med støtte fra 
Nome kommune kultur.

Mariken Grindrud (15) gjorde en kjem-
pejobb med å lede publikum gjennom 
kvelden. Og det var på ingen måte jen-
tenes feil at oppgaven ble litt for stor da 
tekniske utfordringer ga arrangementet 
litt vel mye dødtid når publikumsstem-
mer skulle telles opp. Det er nesten litt 
dårlig gjort å legge et slikt ansvar på unge 
jenter. De gjorde så godt de kunne, men 
det er ikke lett å fylle lange minutter som 
ikke er planlagt på forhånd. De kunne 
fortjent sin egen pris for innsatsen.

PUBLIKUMSFAVORITTER: Bestevenninnene Nora Juel (15) og Vilde Skipevåg 
Bakken (15) var publikums favoritter og sikret seg hver sin billett til årets 
Sluserock. Her avbildet ved to av Vildes akvarellmalerier.

NYDELIG SANG: Yvonne Svendsen (15) viste frem en flott sangstemme akkom-
pagnert av en dyktig Lars Martin Stoa (16) på gitar.

FIKK STOR OPPGAVE:
De dyktige konferansierene Anne 

Mariken Grindrud (15) og Vilde Jensen 
(15) gjorde en fin jobb, men måtte fylle 
vel mye dødtid mot slutten av kvelden.


