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«Jeg ble så rørt under fore-
stillingen, og i etterkant har det 

bare vært grining.»  
Rikke Christine Kikut

kultur
& hverdagsliv

Spektakulær historieva
Nome kulturskole har 
siktet høyt med sin jubi-
leumsforestilling til kir-
kejubileet. Og Hollaluja 
innfridde forventningene 
med et storslått show i 
Ulefosshallen.

w Hege Dorholt

hege@kanalen.no                                         TEKST & FOTO

Forberedelsene til Hollaluja fikk en stor 
utfordring da forestillingen, kort tid før 
premieren, måtte flyttes fra kirkeruinene 
på grunn av dårlig vær. De flotte kulis-
sene på Hollahøgden, spilte en viktig 
rolle i stykket, men kulturskolen og de 
andre aktørene hadde lagt seg i selen for 
å bringe den riktige stemningen med seg 
inn i Ulefosshallen.

-Bare grining
-Flyttingen gikk heldigvis veldig bra og 

vi er veldig fornøyde med den scenen vi 
fikk til i hallen, sier teaterlærer og ma-
nusforfatter Rikke Christine Kikut.

Med god hjelp fra kjentmann Geir 
Haatveit har hun skrevet stykket som 
en historisk vandring der publikum ble 
tatt med på en reise tilbake til historiske 
begivenheter både lokalt på Ulefoss, og 
internasjonalt. Selv er Kikut overveldet 
av responsen etter lørdagens fremvis-
ning.

-Jeg ble så rørt under forestillingen, 
og i etterkant har det bare vært grining, 
ler hun.

-Nå er jeg helt utslitt, for dette har vært 
en kjempestor produksjon. Men det har 
også vært en utrolig fin opplevelse, leg-
ger hun til. 

Humor og mektig musikk
Handlingen i forestillingen har utspring 
fra Holla kirkeruin, hvor noen elever er 
på klassetur med sin lærer. Læreren 
underviser elevene og de opplever flere 
mystiske ting oppe på høyden. Under-
veis fikk publikum se glimt av hendelser 
helt tilbake til vikingtiden og frem til nye 
Holla kirke ble bygd. Både klasseturen 
som bandt historiene sammen og inn-
slagene var ispedd gode mengder med 
humor, og forestillingen ble derfor en 
lystig affære. 

Men når kulturskolen setter opp en 
forestilling er det ikke bare teater som 
gjelder. Et stort antall musikere, forster-

ket med korpsene, imponerte med et 
flott soundtrack til forestillingen. Sam-
spillet satt veldig godt og det var valgt ut 
tøff musikk til de ulike innslagene. Blant 
annet Game of Thrones’ kjenningsme-
lodi som akkompagnerte vikingenes 
inntog på scenen. 

Alle har bidratt
Hele kulturskolen er i sving når det lages 
show, og både dansere, skuespillere og 
musikere fikk lov til å vise seg frem. I til-
legg har elever fra visuelle kunstfag hatt 
en utstilling i Blindramma hele uken. 
Mange tok seg tid til å beundre kunst-
verkene i pausen. «Vitrage Art gjennom 
et kirkevindu» bestod av blant annet av 
glassmaleri-inspirerte kunstvært og flot-
te tegninger av de tre jubileumskirkene. 

IMPONERENDE DEBUT: To av hovedrolleinnehaverne fra Hollaluja var Marius Vibeto og Hedda Ødegård Gåserud. De unge skuespille
og rørte instruktør og manusforfatter Rikke Christine Kikut (til høyre) til tårer. 

CAPPELEN OG FRUE: Severin D
portrettert av Henrik Berg Larsen
Cappelen som bekymret seg for f
innbyggernes innsats for å redde 

Torsdagsdans i kveld
I kveld spiller Ulefoss Trekkspillgruppe opp
til dans på RIBO. Torsdagsdansen byr på
servering og hyggelig samvær rundt bor-
dene, samt utlodning. – Alle er hjertelig
velkommen, melder arrangøren.

KIRKEKUNST: Kulturskolens visuelle kunstfag pre-
senterte «Vitrage Art gjennom et kirkevindu» i galleri 
Blindramma.
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Nome kommune

Kultur
ASKELADDEN 
– I DOVREGUBBENS HALL

Søndag 1. oktober kl 17.00
Kr. 80,- 1t 44min  9 år
Norsk eventyr. Basert på Asbjørnsen 
og Moes klassiske fortellinger 
begir Askeladden og brødrene 
seg ut for å redde kongerikets 
prinsesse, som er kidnappet av 
trollet Dovregubben.

THE BIG SICK

Søndag 1. oktober kl 19.15
Kr. 100,- 2t 00min  9 år
Amerikansk drama/komedie. Frisk, 
moderne og kritikerrost.«Renner 
nærmest over av sjarm» (Terning 6 i 
FilmMagasinet). «En date-film du ikke 
risikerer å bli kvalm av.» (Terning 5 hos 
Filmpolitiet, NRK)

BIBLIOTEK
Lunde: 
Tirsdag kl. 14–19 // Onsdag kl. 11–14 // 
Torsdag kl. 14–19 // Lørdag kl. 11–14. 
Meråpent bibliotek alle dager kl. 07-22 
(ta kontakt i åpningstiden hvis du ønsker 
tilgang). 
Ulefoss: Innleverings-kasse for lånte 
bøker i vestibylen på samfunnshuset. 
Lånere som har bestilt bøker har 
anledning til å hente bøkene i kiosken 
på Ulefoss samfunnshus torsdager 
kl. 14-17. NB! Dette må avtales 
individuelt med bibliotekpersonalet på 
forhånd (Lunde tlf. 35 94 89 25  -   
biblioteket@nome.kommune.no)

UNG I NOME:
FREDAGSKLUBB
Gamlebanken i Lunde fredag 29. sep-
tember kl 19-23
UNGDOMSKLUBB
Hver tirsdag kl. 18-21. 
Gamlebanken 3. oktober 
UNGDOMSKAFÉ
Hver torsdag i vestibylen på samfunns-
huset, kl. 14-17

UKU I HØSTFERIEN 
(UNGDOMS-KULTUR-UKA)
Detaljert program kommer - fra 
fredag 6. til torsdag 12. oktober. 

Trillebårby-vandring 
Lørdag inviterer Holla Historielag til det de 
kaller en historisk Trillebårby-
vandring langs Ringsevja. Tidligere ord-
fører Ole Moen er guide for dagen for å 
fortelle historien bak de forskjellige hus 
og strøk som ligger i sentrum av Trille-
bårbyen Ulefoss. Turen starter ved RIBO 
og ender ved bryggeområdet og tar rundt 
halvannen time. Underveis i løypa skal det 

også dukke opp flere overraskelser, og det 
varsles at en meieribil vil dukke opp ved 
det gamle meieriet. Gunnar Sanden i Holla 
Historielag oppfordrer samtidig lokalbe-
folkningen til å bidra for å skape en «litt 
gammel stemning». 

ndring

GALLERI BLINDRAMMA: 
Ny utstiller er Kate Thorvaldsen med 
akrylmalerier. Utstillingen «Expansion 
of the mind» henger til 17. oktober. 
Kate tester ut nye teknikker innen 
akylmaling i sine både nonfigura-
tive og figurative malerier. Galleri 
Blindramma er åpent tilgjengelig i 
vestibylen på Ulefoss samfunnshus.

Velkommen til sesongstart:
BARNAS HJERTEROM 
på samfunnshuset. 
Dovendyrboogie 
med Espen og 
Hilde Gundersen. 
Lørdag 30. sep-
tember kl 13.00.  
Bill. kr. 50,- (alle). Forestillingen 
passer for alle. Melodien til Doris er 
vekk! Hvordan skal det gå? Teater og 
musikk. Vestibylen og Pulsen kiosk 
åpner kl. 12.00, med spill og tegning 
for barna, salg av kaffe, vafler etc.

Følg oss!
Ung i Nome unginome

erne hadde aldri spilt teater før, men imponerte 

BANDT FORESTILLINGEN SAMMEN: Elever fra 8. trinn på Holla spilte rol-
len som elever på klassetur til kirkeruinene. Lærer Kjetil Lundefaret, fant stadig 
mystiske spor fra tidligere tider og i bakgrunnen lurte hele tiden gjenferdet av 
presten Bremer. 

TØRSTE VIKINGER: Forestillingen tok publikum tilbake i historien. Helt til da 
vikingene motvillig lot seg kristne, selv om de var mer interesserte i mjødet enn 
Jesus og frelse.

LUFTIGE SVEV: Kulturskolens dansegruppe hadde flere innslag knyttet til den 
historiske perioden forestillingens handling var i. 

Diderik Cappelen og kona Julie ble humoristisk 
n og Ingrid Bøe. Publikum fikk se en nervøs 
flommens herjinger. Som gave til Ulefoss etter 
jernverket fikk han bygd nye Holla kirke i 1867.


