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For 4. trinnselevene i Nome er tradisjonell musikk-
undervisning byttet ut med konseptet Korps i sko-
len. I år har prosjektet resultert i en forestilling som 
elevene viste frem for skole og foreldre før påske.
w Hege Dorholt
hege@kanalen.no                                         TEKST & FOTO

«Jonas» ønsker seg et kjæledyr, men 
har astma. Han drømmer om å leke 
med alle dyrene i jungelen. Slik starter 

forestillingen «Jonas i jungelen», som 
4. klasseelevene viste frem før påske. 
På Holla var amfiet på ungdomstrinnet 

fylt til randen da Korps i skolen-elevene 
skulle vise frem hva de har jobbet med 
for resten av skolen. 

Ville valgt en apekatt
Det svingte i blackboksen, med fullt 
sceneorkester, skuespillere i eksotiske 
kostymer og glade jungeltoner. Siden 
januar har 4. trinn jobbet og øvd med å 
sette opp denne forestillingen. Hoved-
rolleinnehaver Rowan (Jonas) var glad 
og fornøyd etter showet.

-Dette var gøy!

Selv har han ikke hatt andre kjæledyr 
enn en gullfisk.

-Men hvis jeg fikk velge ville jeg hatt 
en apekatt.

Alle elevene på fjerdetrinn har lært å 
spille et korpsinstrument siden i høst, 
og for Rowan har det vært tverrfløyte, 
men etter teaterstykket har han oppda-
get enda et instrument.

-Jeg får en kornett helt til slutt i histo-
rien, så nå har jeg lyst til å lære å spille 
det også, forteller han.

«Jeg får en kornett helt til slutt 
i historien, så nå har jeg lyst til å 

lære å spille det også.»  
Rowan

kultur
& hverdagsliv

Vårmønstring og moteshow
Det sikreste vårtegnet i Lunde er den tradis-
jonelle vårmønstringa. I år kommer våren, 
lørdag 29. april. Da ruller både firhjulte og 
tohjulte ut i gatene og som alltid vil det bli 
stort moteshow med lokale modeller på 
catwalken hos Victoria & Henrik.

Jungelfest med korpse
JONAS I JUNGELEN: Hovedkarakteren «Jonas», på Holla spilt av Rowan, ønsker seg et kjæledyr men har astma.
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Nome kommune

Kultur
FAST & FURIOUS 8

Onsdag 12. april kl 19.00 
Mandag 17. april kl 18.00 (2. påske-
dag)
Kr. 100,- 2t 16min  12 år
Amerikansk action. Dom og 
resten av crewet har trukket seg 
tilbake for å leve et normalt liv. 
Men en mystisk kvinne lokker 
Dom over på sin side og snart 
står tidligere venner mot hver-
andre.

SMURFENE: DEN 
HEMMELIGE LANDSBYEN 

Mandag 17. april kl 16.00 (2. påske-
dag)
Kr. 80,- 1t30min  6 år
Amerikansk animert barnefilm. Smurfeline 
kjeder seg og reiser ut, og oppdager stor 
smurfehemmelighet. Litt skummelt.  

A UNITED KINGDOM

Mandag 17. april kl 20.45 (2. påske-
dag)
Kr. 100,- 1t51min 9 år
Britisk drama. 

midt-telemark.com/hva-skjer

BIBLIOTEKENE I PÅSKA
Neste åpne dag er onsdag 19. april 
kl. 11 – 15.30  på Ulefoss. 
BOKMARKED: Lørdag 22. april kl. 11-14 
på avd. Ulefoss. Kr. 5,- per bok eller full 
pose for 40,- Flyttesalg! Vafler og kaffe.           

ÅPEN SCENE Mandag 24. april 
kl 19.00 i amfiet på Holla 10-årige 
skole. Elevkonsert i regi av Nome kultur-
skole.

DANSENS DAGER &
FRITIDSKLUBBENES 
DAG
Lørdag 29. april på Ulefoss 
samfunnshus
Gratis inngang på alle de ulike 
attraksjonene: MED HJERTET 
I DANSEN Kino kl. 14 // Danse-workshop 
fra kl. 16 // grillfest for ungdom kl. 16-18 // 
Danseforestilling kl. 19 // konsert WHALES 
AND THIS LAKE kl. 21 // åpen kiosk

SMURFEDISCO fredag 21. april 
på samfunnshuset.  1-4 klasse kl. 17.30-
19.30. 5-7 klasse kl. 19.45-21.30. Inngang 
kr. 50,- Kiosk. Arr: Nome nærmiljøsentral.

HELEEN KOSSEN 
stiller ut i Galleri Blindramma til 
19. april.  Malerier og tegninger med 
varierte teknikker. Fargesterk og frisk 
utstilling fra lokal 17-åring i vestibylen på 
samfunnshuset. Galleriet er åpent i påska 
når det er kino.

Ingen videre til landsfinale
Forrige helg var følgende bidrag fra Nome 
med i UKMs fylkesmønstring i Porsgrunn. 
Burning house bestående av Lars Martin 
Stoa og Yvonne Svendsen Hamborg-  gitar 
og sang, Anya Johnsen – maleri, Celine Isa-
bel Larsen – foto, Kamilla Hilsen -maleri, 
Lina-Marie Lüdtke – foto, Nadia Olsen – pi-
ano, Nora Juel – fiolin, Trubas bestående av 

Bjørnar Risdalen, Ina-Marie Stubberød og 
Knut Skoe – korpsband og Vilde Skibevåg 
Bakken -maleri. Dessverre ble ingen valgt 
ut til å bli med videre til landsfestivalen, 
men alt håp er ikke ute. Listen kan utvides 
ved økt kvote på landsfestivalen og neste 
mulighet blir eventuelt publisert 5. mai.

UNG I NOME
Ungdomsklubb tirsdager 
kl 18-21: Nå er det påskeferie.
- Neste: 18. april på Samfunnshuset.
- 25. april på Gamlebanken
Torsdagskafé kl 14-17 på samfunns-
huset (Stengt Skjærtorsdag)
Gratis inngang på alle klubbkvelder. 

elevene
Erstatter aspirantkorps
Forestillingen var gjennomført i samar-
beid med kulturskolen og skolekorpset 
og ble gjennomført av elever både på 
Holla og i Lunde forrige uke. Korps i sko-
len startet i Lunde, høsten 2015 og ble 
innført også på Holla i høst. I 2015 fikk 
skolene tilskudd til kjøp av nye instru-
menter gjennom organisasjonen Korp-
snett. I tillegg til en annen tilnærming 
til musikkopplæring og instrumenter er 
håpet med prosjektet at noen av elev-
ene fortsetter å spille i korps. Dirigent 

John Trygve Bakke berømmer skolene 
for innstillingen til satsingen.

-Skolene fortjener stor takk for at de har 
åpnet opp for å slippe til andre aktører 
inn i musikkopplæringen. Elevene kan 
velge mellom fem ulike instrumenter 
og både skolekorpset og kulturskolen 
har gått inn med egne lærerressurser i 
undervisningen, forklarer Bakke.

Korps i skolen erstatter også tradisjo-
nell aspirantundervisning i korpsene. 
Elever som ønsker å fortsette kan være 
med i juniorkorps i to år etter korps i 

skolen. Deretter fortsetter de i skolekorp-
set. Nome kommer dermed til å ha tre 
barnekorps under årets 17. mai. 

-Jeg gleder meg veldig til å få spille i 
toget, understreker Rowan som gjerne 
fortsetter med korpsmusikk.

EKSOTISKE DYR: Løver og elefant i skjønn forening. Gjennom forestillingen ble 
publikum kjent med mange eksotiske jungeldyr som sang jungelsanger akkom-
pagnert av korpsorkesteret.

APEN ALFRED: Jonas møtte apen Alfred i sin drøm om jungeldyrene og de ble 
gode venner.


