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For første gang går hele 
bredden av Nomes kul-
turetat sammen om en 
storsatsing på Dansens 
dag, 29. april. Det gir deg 
et spekkfult program fra 
morgen til kveld.

w Hege Dorholt
hege@kanalen.no                                         TEKST & FOTO

-Dette er et forsøk på å nå ut til alle. 
Dagen har kommet i stand ved at vi be-
stemte oss for å slå sammen Dansens dag 
og Fritidsklubbenes dag, som det hver for 
seg har vært laber interesse for, forklarer 
kulturskolerektor Cedomir Popadic og 
ungdomsleder Dita Pruse.

Nå er planen at folk i alle aldre skal 
kunne finne noe de har lyst til å være 
med på i løpet av dagen. Alt er gratis 
og et gedigent spleiselag mellom ulike 
aktører i etaten. Det hele avsluttes med 
grillfest og konsert.

Krever ingen danseferdigheter
Det meste skal handle om dans denne 
dagen. Nome Kino sparker det hele i gang 
med en familieforestilling. Kinosjef Birte 
Nesteng forteller at filmen er en doku-
mentar som passer for alle som brenner 
for noe de holder på med.

-«Med hjertet i dansen» er en norsk 
dokumentar med tre jenters historier 
om å lykkes i ulike dansemiljø.

I løpet av dagen kan unge fra førsko-
lealder og helt opp til ungdomsskolen 
være med på dans og workshops på Sam-
funnshuset og i Ulefosshallen. 

-Her kreves det absolutt ingen danse-
ferdigheter for å være med. Dette er åpent 
for alle og det krever ingen påmelding. 
Det er bare å møte opp og ungene blir 
servert noe å spise underveis, sier kul-
turskolerektoren.

Storslått avslutning
Man må ikke danse for å få glede ut av 
Dansens dag på Ulefoss. Det skal nemlig 
også skje andre ting. Utenfor Samfunns-
huset blir det stor grillfest på ettermid-
dagen. Dessuten avsluttes programmet 

med danseforestilling og konsert.
-Vi har fått med oss mange flotte dan-

segrupper som skal komme og vise fram 
hva de kan. Forestillingen foregår i Stor-
salen og her kan du blant annet se Næs 
dansarring, dansere fra Donk (Svenseid), 
Nome og Skien kulturskoler samt dan-
setalentet Åshild Dybwad fra Ulefoss, 

forteller Pruse.
Det er bandet «Whales & This Lake» 

som skal stå på scenen i Gleden og avslut-
te Dansens dag. Det Oslobaserte bandet 
dukket opp for et par år siden og har gjort 
inntrykk i musikk-Norge. Som Ukens 
Urørt og med 20 ukers spillelisting på P3 
har de nådd mange med sin særpregede 

elektropop som de selv kaller «hvalpop». 
Trioen fikk også strålende anmeldelser 
for sin by:Larm-konsert i fjor.

Bedre samhold og bredere tilbud
Trangere økonomi tvinger aktørene i No-
mes kulturetat til å tenke nytt, og selv er 
de svært fornøyd med samarbeidet. 

«Her kreves det absolutt 
ingen danseferdigheter for 

å være med.»  
Cedomir Popadic

kultur
& hverdagsliv

Torsdagsdans i kveld 
I kveld er det nok en gang duket for dans, 
trekkspillmusikk og sosialt samvær på 
Ringsevja bo- og servicene (RIBO). Det er 
Ulefoss trekkspillgruppe som spiller opp. 
Servering, loddtrekning og sosialt samvær 
rundt bordene blir det også, melder ar-
rangøren. 

Storstilt kultursatsing  
Dansens dag

SAMLET SATSING: Alle aktørene i Nomes kulturetat har vært i sving for å spikre et rikt program til Dansens dag på Ulefoss   
Popadic og ungdomsleder Dita Pruse.
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Avlyser vårfest 
Lunde pensjonistlag opplyser at Vår-
festen 3. mai er avlyst på grunn av liten 
påmelding. Leder, Olav Ajer, sier samtidig 
til Kanalen at det fortatt er mulig å melde 
seg på sesongens tre turer, som blant an-
net inkluderer en tredagertur til Skagen 
og fem dager til Budapest.  

Slusekroa er åpen
Lunde Slusekro starter sesongen med 
helgeåpent allerede denne helgen. Det 
blir åpent fredag og lørdag. Vertskapet 
holder også dørene åpne på 17. mai 
og fra og med søndag 21. mai holder 
slusekroa åpent hver dag.

 rundt 

29. april. Her representert ved kinosjef Birte Nesteng, kulturskolerektor Cedomir 

-Vi har et arrangørteam og alle jobber 
sammen, for første gang i et så stort per-
spektiv. Samtidig som det gir oss i etaten 
et bedre samhold, gir det også mulighe-
ter for å gi publikum et bredere tilbud. 
Med dagens budsjetter kan vi ikke få 
til alt vi ønsker, men sammen klarer vi 
ganske mye med begrensede midler, og 

vi er stolte over det programmet vi kan 
presentere her, smiler Popadic.

-På Dansens dag er det noe for hele 
familien. Alt er gratis og du kan være 
med hele dagen eller få med deg ak-
kurat den ene tingen som passer deg 
best. Det er bare å møte opp, oppfordrer 
arrangørene.

Tlf. 483 63 181 
bo@rentawreck.no
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Dyktige og hyggelige regnskapsfolk.

Overlat
regnskapet til oss!
Med solid erfaring og gode teknologiske

DEG!

Våre tjenester:
Regnskapsføring

Lønnsarbeid
Fakturering

Betale regninger
Årsoppgjør og likningsspapirer

Økonomisk rådgivning


