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Lørdag gikk årets UKM 
Nome av stabelen på 
Ulefoss Samfunnshus. 
Einar Nevestveit (16) fra 
Lunde var én av flere del-
tagere som gikk videre til 
fylkesfinalen.

w Hege Dorholt
hege@kanalen.no                                         TEKST & FOTO

Storsalen på samfunnshuset var et stykke 
unna fullsatt da ungdommene inntok 
storscene og galleri med sine UKM-bi-
drag. Men de fremmøtte fikk se et bredt 
utvalg av kommunens talenter, med ho-
vedvekt på musikk. Mange imponerte 
med sang, og én som utmerket seg spe-
sielt var Henriette Skibevåg Bakken (13) 
med en hel fiolinkonsert i H-moll med 
tre satser. Det var også et par dansenum-
mer. Ensembelet Kompani KNOPP stakk 
av med publikumsprisen, mens Einar 
Nevestveit (16) imponerte med solodans 
som siste sceneinnslag.

Girer seg opp
-Hvordan føles det egentlig å stå på sce-
nen helt alene med et slikt dansenummer 
Einar?

-Jeg er ikke så veldig stressa, men prø-
ver å gire meg opp i forkant, for da danser 
jeg bedre, fortalte han Kanalen.

Einar begynte å danse for cirka seks år 
siden og startet med breakedance gjen-
nom Nome kulturskole. Siden har han 
fortsatt på Skien ballett og dansesenter 
hvor hovedvekten har vært på hip hop. 

-Egentlig trives jeg veldig godt med å 
danse i gruppe, for jeg synes man lærer 
mye av det og kan spille på ferdighetene 
til hverandre. Men nå var det ingen andre 
som danser akkurat min type dans her, 
så da ble det et solonummer.

Gode muligheter
Og Einar nøyet seg ikke med bare dan-
sen. Også i galleriet var 16-årigen repre-
sentert med to tegnebidrag «Gutt med 
hettegenser» og «Portrett uten navn».

-Tegning er min andre store interes-
se. Jeg har vært med på kulturskolens 
Visuelle Kunstfag i fem år og liker best 
figurativ tegning og trykk, forklarte han. 

Da vi pratet med Einar, var resultatene 
fra juryen ennå ikke klare, men selv var 
han forsiktig optimist.

-De andre som er med har gjort det vel-

dig bra synes jeg, så det blir spennende 
å se hvilke bidrag juryen velger ut. Jeg 
tror mine sjanser er gode, for jeg følte 
meg litt sånn småpopulær bak scenen 
her, smilte han.
-Hvis du måtte velge, hva ville du helst 
gått videre til fylkesfinale med?

-Da ville jeg valgt dansen, Jeg føler jeg 
hadde litt nytt å komme med der.

Og hvilke bidrag som gikk videre kan 
du lese i faktaboksen.

kultur
& hverdagsliv

Medlemsmøte i Holla 
Pensjonistlag
I kveld, torsdag 15. februar, inviterer Holla 
Pensjonistlag til medlemsmøte på Ribo. Det 
blir underholdning med Klara Hansen og 
Torbjørn Steinhaug med allsang, servering, 
loddsalg og hyggelig samvær.

«Jeg er ikke så veldig stressa, men 
prøver å gire meg opp i forkant, 

for da danser jeg bedre.»  
Einar Nevestveit

Einar (16) imponerte me

FAKTA
Disse UKM bidragene er videre til fylkesfinale:

Sceneinnslag:
n Søskengruppa AXN (Oliver Nicolai Johnsen (12), Alexander Johnsen (13) og Anja 
Johnsen (15) fra Lunde med låta TBD

n Einar Nevestveit (16) fra Lunde med dans «Frustasion» 

n Henriette Skibevåg Bakken (13) fra Ulefoss med fiolinkonsert i H-moll.

n Kompani Knopp (Oliver Nicolai Johnsen (12), Alexander Johnsen (13), Aurora 
Heistad (12), Elena Eben (14), Katinka Halvorsen (11), Lara Tello (15) og Luz Helia 
Richard (15) – Flammedans.

Galleriinnslag:
n «På utsiden» av Justice – elevgruppe fra Holla

n «Gutt med hettegenser» av Einar Nevestveit (16) fra Lunde

n «Nestemann» av Rebekka Kambestad (16) fra Ulefoss

I tillegg stakk dansegruppa Kompani Knopp av med publikumsprisen og Sluserock-
billetter til hele ensemblet. 

DANS OG KUNST: Einar Nevestveit 
(16) fra Lunde deltok i årets UKM med 
både dansenummer og tegninger. 



  |  TORSDAG  15. FEBRUAR  2018 15

Nome kommune

Kultur
Dansekveld
Fredag 16. februar inviteres det til ny 
dansekveld på Ribo. Denne kvelden kom-
mer Edgar Johnsen for å lære bort et par 
turdanser. Det blir servert kaffe og kaker. 
-Gjør klar dansefoten og bli med oss for å 
gjøre dette til en trivelig kveld, oppfordres 
det.

Show på Samfunnshuset
Førstkommende fredag kommer Tom 
Jackie Haugen til Ulefoss Samfunnshus. 
Haugen er kjent fra «Prestestranna vel, 
vel, vel» og «Drangedal Bortforklaring». 
Denne gang kommer han med sitt nye 
show «Øyhopping med sidesprang».

Nytt styre i pensjonistlaget
Lunde Pensjonistlag har valgt et nytt styre 
på sitt årsmøte. Leder er Olav Ajer. Asbjørn 
Jønholt er nestleder, Ingvar Ajer kasserer 
og Halvor Nordskog sekretær. De øvrige 
styremedlemmene er: Liv Saga, Ellen Dahl-
seng og Magnhild Brukåsa. Festkomiteen 
består av: Bjørg Jønholt, Anne S. Wangen, 
Sigurd Bergkåsa og Erik Slaatta.

SMURFEDISCO på samfunns-
huset. Fredag 16. februar kl 17.30 
-19.30. For 1.-5. klasse. Inngang kr. 
50,-  DJ // kiosk // spill etc. Arr: Nome 
Nærmiljøsentral med støtte fra Nome 
kommune kultur. 

BARNAS HJERTEROM 
– TRUFILOTTEN
Med Globus teater – på samfunns-
huset lørdag 17. februar kl. 13.00. 
Inngang kr. 50,- Passer for alle, fra de 
minste barna.

Kommer:

ØYSTEIN SUNDE SOLO 
Torsdag 15. mars kl. 19.00. Billetter 
kr 430,- Bestilling fra ulefoss.samfunns-
hus@nome.kommune.no. SMS til 91 30 
76 37 (SUNDE + ditt navn + antall)

GALLERI BLINDRAMMA 
UKM utstilling henger til 20. februar. 
Foto – tegning – akvarell – akryl mm.

UNG I NOME: 
UNGDOMSKAFÉ: Torsdager kl. 14-17 i 
vestibylen på samfunnshuset.
AKTIVITETSDAG: Ulefosshallen lørdag 
17. februar kl. 11-14.   Det blir boble-
fotball, konkurranser og mye moro.
MANDAGSKLUBB: på Gamlebanken 
19. februar kl 18-21. Vi maler ung-
domsrommet – så blir det film.
FREDAGSKLUBB: Gamlebanken 2
3. februar. Mer info senere.

PETTER KANIN

Søndag 18. februar kl 16.00
Kr. 80,- 1t 34min  6 år
Australsk animasjon. Petter er 
sulten og må komme seg inn i 
bondens grønnsakshage. Men 
det er ikke lett, og eventyr-
lysten kanin må pønske ut 
nye planer.

LOS BANDO

Søndag 18. februar kl 18.00 Kr. 100,-
Mandag 19. februar kl 14.15 Kr. 80,-
1t33min alle
Norsk komedie. Feelgood om bandet 
Los Bando Immortale, med gassen i 
bånn på vei til NM i rock. 

BLACK PANTHER - 3D

Søndag 18. februar kl 20.00
Kr. 110,- 2t 14min  12 år
Amerikansk sci-fi. Siste fra Marvel 
Studios. T’Challa er ny konge i isolert, 
teknologisk avansert afrikansk nasjon. 
Kan den unge kongen fikse alle 
problemene han møter der?

FERDINAND
Mandag 19. februar kl 12.00
Kr. 60,- 1t 48min alle
Amerikansk animasjon. Komedie / 
barnefilm. Ferdinand vil hjem! For han 
hører jo ikke hjemme hos tyrefekterne. 
Og turen hjem, den blir et fantastisk 
eventyr. 

ØYHOPPING MED 
SIDESPRANG med Tom Jackie 
Haugen. Ulefoss samfunnshus, 
Storsalen fredag 16. februar 
kl. 20.00.  Bill. Kr. 250,- selges i døra.
Humorshow med musikk. 

ed dans og kunst

SOLODANS: Einar Nevestveit (16) fra Lunde imponerte med sin solodans under 
årets UKM Nome. Han har danset i seks år og framførte «Frustration» lørdag 
kveld.

HEL FIOLINKONSERT: 13 år gamle Henriette Skibevåg Bakken fra Ulefoss 
fremførte fiolinkonsert i H-moll akkompagnert av piano.

SØSKEN PÅ SCENEN: Fra venstre: Alexander Johnsen (13), Oliver Nicolai 
Johnsen (12) og Anja Johnsen (15) fremførte en egenkomponert låt som de har 
kalt «TDB».

KONFERANSIERER: I år var det 
Shang Zathang (16) og Elisa Plassen 
Nilsen (15) som ledet publikum gjen-
nom UKM-programmet. De åpnet 
det hele med å fremføre sangen 
«Photograph» av Ed Sheeran. 


