
18 TORSDAG  15. MARS  2018  |  

Hørespill med grøss og 
Dramaelevene ved Nome 
kulturskole har inntatt 
lydstudioet og laget ra-
dioteater med påskekrim 
og mysterier. Onsdag 
presenterte de resul-
tatet i amfiet på Holla 
10-årige skole.

w Hege Dorholt
hege@kanalen.no                                         TEKST & FOTO

Med nye lokaler, samlokalisert med 
skolen, har Nome kulturskole fått gode 
muligheter til å utvikle kreative ideer. 
Lydstudioet har mange av musikkele-
vene etter hvert blitt godt kjent med, men 
denne gang er det teaterelevene som har 
inntatt studio. Det har resultert i tre på-
skegrøss, som sist uke ble presentert for 
publikum.

Kafé og spøkelseshistorier
I forkant av fremvisningen hadde elev-
ene bydd inn til kafé og kos i skolens kan-
tine. Med senket belysning, rekvisitter og 
musikk fra lydanlegget var stemningen 
satt for en kveld med påskegrøss.

Ingrediensene er skumle hytter, mys-
terier, ulvehyl, spøkelser og merkelige 
tyverigåter. Og alt er krydret med lydef-
fekter og musikk fra blant annet Agatha 
Christies «Poirot». 

-Ideen kom fordi vi er en av veldig få 
kulturskoler som er så heldige å ha et 
eget lydstudio. Vi ønsket å utnytte de 
ressursene, og hadde lyst til å teste ut 
radioteater, forklarer dramalærer Rikke 
Christine Kikut. 

På nyåret kastet elevene seg over te-
maet hørespill og har satt seg godt inn 
i hva radioteater handler om. Det er de 
som selv har kommet med ideer og ut-
viklet historiene.

Jobbet med stemmen
Rune Van Reeth (16) og Joakim Tinghaug 
(13) er to av elevene som har jobbet med 
prosjektet. 

-Det er første gang vi har prøvd oss på 
radioteater og det har vært både spen-
nende og morsomt, forteller Joakim.

-At vi fikk lov til å jobbe med manus 
selv, og bestemme handlingen har vært 
veldig gøy, mener Rune.

Elevene er vant med å bruke hele krop-
pen når de formidler historier. Denne 
gang har de kun hatt stemmen å jobbe 
med.

-Vi har jobbet mye for å få den rette 
stemningen, slik at det skulle høres riktig 
ut. Blant annet har vi tatt push-ups og 
hoppet rundt for å bli andpusten slik at 
vi høres redde ut, forklarer Rune. 

-Det har vært mye arbeid med manus 
og innøving av roller for å finne ut hvor-
dan de ulike karakterene skal være. Men 
dette er gøy og frister til gjentagelse, leg-
ger Joakim til.

Til selve lydeffektene har elevene 
fått hjelp av musiker og lydmann Bård 
Browning Johansen, som er tilknyttet 
kulturskolen. 

Lytteropplevelsen sikret
Vi skal ikke avsløre for mye fra selve his-
toriene, for kulturskolen kommer til å 
legge hørespillet ut på sosiale nettverk 
slik at alle kan høre de. Men at elevene 
har jobbet godt med manus og diksjon 
er det ingen tvil om. Historiene er inspi-
rert av tradisjonelle spøkelseshistorier og 
krimmysterier, og med fine lydeffekter og 
god lydkvalitet er lytteropplevelsen sik-
ret. Karakterene er også gode og ispedd 
en god dose humor. De tre historiene 
har fått titlene: 
n «Den merkelige hytteturen».
n «Diamantmysteriet».
n «Ulvehyl i natten».

HAR INNTATT LYDSTUDIO: Nome kulturskoles dramaelever har laget spennende radioteater. Det er første gang teaterelevene 
Browning Johansen (lyd), Rikke Christine Kikut (dramalærer) og elevene Joakim Tinghaug og Rune Van Reeth. 

PÅSKEGRØSS: Teaterelevene presenterte sist uke sine nye radioteaterhisto-
rier for publikum i amfiet på Holla 10-årige skole.
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DINE FORDELER 
Dette er noen av fordelene

du har som Kanalen-abonnent: 

n Gratis eAvis
n Gratis rubrikkannonser (kun for privatpersoner) 

n Gratis dødsannonser 
n Gratis takkeannonser (f.eks. begravelse, dåp, bryllup)

n Gratis kunngjøring av bryllup o.l.

n Gratis bursdagshilsener o.l. 

gru

 benytter lydstudio på denne måten. Men det blir neppe den siste skal vi tro Bård 

Susanne 
fikset quiz
Susanne Fjeldstad har sett seg lei på få aktiviteter 
for voksne i Lunde og ønsker ny aktiviet i den kom-
mende høytiden. Nå arrangerer hun påskequiz fre-
dag 23. mars.

w Kristian Karlsen 
kristian@kanalen.no                                      TEKST & FOTO

Fjeldstad er glad i quiz. Og selv om hun 
ikke anser seg selv som «god» på områ-
det, setter hun pris på det sosiale aspek-
tet ved aktiviteten. Hun henvendte seg 
derfor til folk via sosiale medier for å få 
på plass en påskequiz, men responsen 
var laber.  

-Påsken er en tid der folk samles og er 
sosiale. Jeg foreslo derfor på Facebook 
om noen ville være med å arrangere på-
skequiz, men responsen uteble. Det skjer 
jo nesten ingenting for voksne i Lunde, 
spesielt når det ikke er noe utested len-
ger, sier Fjeldstad

Hyggelig telefon
Da hun mer eller mindre hadde slått fra 
seg å få til noe arrangement, fikk hun en 

hyggelig telefon fra Peter van Heerebeek 
på Lunde Vandrerhjem. Han ville stille 
sine lokaler til disposisjon. Det betyr at 
det blir påskequiz fredag 23. mars.
-Kan du avsløre litt om hva spørsmålene 
går ut på?

- Quizen er ikke ferdig, men det jeg kan 
si er at det blir et arrangement for voksne 
med 18-årsgrense. Vi legger opp til 50 
spørsmål i seks forskjellige kategorier og 
det vil være pengepremier til vinnerne. 
Nå håper Susanne Fjeldstad at respon-
sen og oppmøte blir en helt annen, enn 
hennes erfaring fra sosiale medier. 

QUIZ PÅ VANDRERHJEMMET: Susanne Fjeldstad synes det skjer for lite i 
Lunde i påsken og arrangerer quiz 23. mars. 


