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NOme: Et nytt valgfag 
gir elevene på Holla 
10-årige skole sjansen 
til å være både bak og 
foran på scenen i 
årets UKM. – Det er et 
kult fag, sier Rebekka 
Kambestad om Sal og 
scene.
RoaR HusHagen
roar.hushagen@ta.no
918 84 699

Hun har tenkt å benytte seg av 
den doble sjansen.

– Jeg tror jeg vil delta også, 
jeg vurderer det i hvert fall, sier 
hun til TA. Men hun trenger 
ikke å bestemme seg riktig 
enda. Fristen for å melde seg på 
har ikke gått ut. 

arrangerer ukm
– Dette er noe nytt som aldri har 
blitt prøvd før. Elevene som har 
Sal og scene som valgfag arran-
gerer UKM. Endelig blir det 
UKM av ungdommer og for 
ungdommer, smiler rektor Ce-
domir Popadic ved Nome kul-
turskole.

Han er godt fornøyd med at 
elevene skal stå bak UKM-ar-
rangementet.

– Det er dumt å lage en kuns-
tig produksjon. Her har vi et ar-
rangement som er så godt for-
ankra, og elevene får den nød-
vendige kompetansen. Det er et 
vinn-vinn-prosjekt, mener 
han.

Kulturskolerektoren mener 
det også gir et større eierskaps-
forhold til arrangementet.

– Den følelsen kommer nok 
etter hvert, men vi har aldri 
gjort det før, påpeker Rebekka 
Kambestad.

– Gjøre det man vil
Sammen med Gulchen Imad, 
Filis Abdilani og Asil Abo Shel-
le, utdyper hun hva som er bra 
med det nye valgfaget.

– Det er veldig moro, man kan 
synge forskjellige sanger. Vi kan 
gjøre hva vil, og vise fram våre 
talent. Ikke minst er det noe vi 
liker, forteller de.

Andre valgfag blir nevnt, ka-
rakteristikkene fra elevene 
dropper vi å gjenfortelle.

– Og så får vi gode karakterer, 
forteller de spøkefullt.

Elevene har ulike oppgaver.
– Noen har ansvaret for lyd og 

lys, her får de opplæring på Ule-
foss samfunnshus. Det er utro-
lig verdifullt, her får de prøve 
seg på et veldig profesjonelt an-
legg, og det er litt spesielt. An-
dre får prøve seg på markedsfø-
ring og noen på scenearbeid og 
noen på å være en del av et 
crew. Med ekstern opplæring 
blir dette faget løftet, sier lærer 
Egil Kaarstein.

Nærmer seg
Prosjektet er et samarbeid mel-
lom Ung i Nome, Nome kultur-
skole, Holla 10-årige skole  og 
Ulefoss samfunnshus. UKM blir 
arrangert lokalt, før det blir fyl-
kesfestival i Porsgrunn  og  na-

sjonal  landsfestival i Trond-
heim. 

" 
Dette er noe nytt 
som aldri har blitt 
prøvd før. Elevene 

som har Sal og scene som 
valgfag arrangerer UKM
cedOmir pOpadic
Rektor Nome kulturskole

Årets dato i Nome er 10. febru-
ar, for dem som ønsker å skape 
noe, møte likesinnede og utvi-
kle talentet sitt. Påmeldings-
frist i år er 1. februar.

UKM er en møteplass for 
ungdom og kultur. I UKM er alle 
kulturelle uttrykk velkomne, 
enten det er sang, fotokunst, 
cosplay eller moderne dans.  

En unik mulighet
Valgfag gir elever mulighet til å jobbe både bak og foran scenen

FOraN OG Bak: Et nytt valgfag gir skoleelever sjansen til å være 
både foran og bak scenen på UKM. Dette bildet er fra Vinje i fjor.
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Bak sceNeN: Disse elevene får jobbe bak scenen, på årets UKM-arrangement i Nome.
              

FesTivalklar: Cezinando inntar den store scenen på Øya i 
sommer.  FOTO: scaNpiX

OSLO: Artisten Cezinando 
går fra opptur til opptur. 
Nå får han innta Øyafesti-
valen i Oslo.
Cezinando får avslutte lør-
dagsballet på Amfiet, melder 
arrangørene – som har som 
mål å også løfte fram norske 
artister.

«Lars Vaular, Susanne Sund-
før, Todd Terje og Karpe Diem 

er bare noen av de vi tidlig har 
ment er perfekte til å avslutte 
på vår største scene. I år har tu-
ren, helt fortjent, kommet til 
vår nye superstjerne Cezinan-
do», heter det i pressemeldin-
gen om sommerens begiven-
het.

Cezinando opplever for ti-
den et gjennombrudd. Høsten 
2017 gikk albumet «Noen Gan-
ger og Andre» inn på toppen av 

den norske albumlista, der det 
ble liggende i flere uker.

Artisten lover den største 
sceneproduksjonen han har 
hatt når han entrer Øya-sce-
nen lørdag 11. august. Nylig 
kunne Cezinando ta med seg 
en rekke gjeve nominasjoner 
hjem. Han er nominert til Spel-
lemann i klassene urban, årets 
album, årets tekstforfatter og 
for årets låt.  NTB

Cezinando skal til pers på Øya


