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Kulturskolen inntar 
Lunde og Ulefoss

NY STORSATSING: 4. til 10. juni vil kulturskolen sette sitt preg på hele Nome. Fra venste: Marius V. Danielsen, Julian V. Larsen, Jakob Namløs, Mira S. Rosenquist 
(saksofonlærer), Hedda Ø. Gåserud, Maja Schmidt, Emilie C. Olsen, Rikke Christine Kikut (teaterlærer), Lise Mette Møllerbråten (sanglærer), Kim Tran (danselærer), 
Larissa Hegna (lærer i visuelle kunstfag), Solveig R. Aamland (pianolærer), Stian Dalen (gitarlærer), Cedomir Popadic (kulturskolerektor).

Nok en gang går Nome kulturskole inn i et stort pro-
sjekt som favner hele skolen. Denne gang byr de på 
en hel uke med arrangementer flere steder i Nome.
Hege Dorholt
hege@kanalen.no                                         TEKST & FOTO

Nome kulturskole har hatt et særdeles 
innholdsrikt år, med flere store opp-
setninger og arrangement. Man skulle 
kanskje tro at lufta har gått ut av bal-
longen og lærere og elever ønsket å 
hvile på «laurbæra» etter suksesser som 
Hollaluja, Piken med svovelstikkene og 
utallige konserter. Men nå er det fullt 
kjør med intens øving til årets nysatsing, 
Sommeruka.

Innvier uteamfiet
-Hele skolen er med og vi skal vise frem 
både musikk, teater, kunst og dans, for-
teller kulturskolerektor Cedomir Popa-

dic.
Det hele starter på Ulefos Hovedgaard 

mandag 4. juni. Da inviteres publikum 
på piano- og fiolinkonsert før det blir 
danseforestilling i Gamlebanken i Lunde 
dagen etterpå. Onsdag er det kunstele-
vene som inntar Gamlebanken med 
ansiktsmaling.

-Torsdag 7. juni skal vi innvie uteamfiet 
på Holla 10-årige skole med en sang- og 
gitarkonsert, og fredag er vi tilbake på 
Hovedgaarden med teaterforestillingen 
Rapunzel, forklarer Popadic. Sommeru-
ka avsluttes med Holdenkonserten hvor 
korpselevene deltar. 

For mye av det gode?
Det er første gang kulturskolen setter av 
en hel uke til arrangementer. Og det har 
vært et poeng å ta arenaer i både Lunde 
og på Ulefoss i bruk.

-Vanligvis har vi hatt sommeravslut-
ning i Lunde med familieforestilling. Nå 
tenkte vi heller å la de ulike disiplinene 
få hver sin dag og gi gratis kulturopp-
levelser av høy kvalitet til alle i Nome, 
sier rektor.
-Det har vært stor aktivitet i år. Det kan 
ikke bli for mye av det gode da?

-Jeg må si at jeg trodde det var slutt 
på årets storsatsinger etter arbeidet 
med Hollaluja, men fantastiske lærere 
og elever starter med like mye entusi-
asme hver gang. Jeg blir så imponert, 
sier Popadic.

-Det er bare gøy med mer nytt, vi blir 
ikke slitne. Dette er moro, legger elev 
Julian Villanueva Larsen til. 

Nytt materiale
Og om du trodde at Sommeruka presen-
terer repertoaret elevene har tilegnet seg 
gjennom årets forestillinger, tar du feil.

-Nei vi presenterer nytt materialet 
med nye samspillgrupper. Det er før-
ste gang piano- og fiolinelevene har 
konsert sammen. Og gitarelevene har 
nærmest blitt et husband, som nå skal 
opptre sammen med sangerne våre. Å 
spille instrument i kulturskolen har blitt 
mer sosialt og vi ønsker samarbeid mel-
lom de ulike disiplinene. Derfor setter vi 
sammen nye ensembler, forklarer rektor.

Også teaterforestillingen er ny. Det er 
teaterlærer Rikke Christine Kikut som 
har skrevet om Rapunzel til sine elever.

-Litt fritt omskrevet er den, for at alle 
skal få gode roller å bryne seg på. Men 
publikum vil kjenne igjen historien om 
prinsessen i tårnet med det lange håret, 
lover hun. 


