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NOme: For første gang 
spiller alle gitarelevene fra 
Nome og Sauherad kultur-
skole sammen. Det munner 
ut i en konsert 27. november 
på Lundevang. Totalt vil 
nærmere 30 elever spille 
sammen på ett fellesnum-
mer.
RoaR HusHagen
roar.hushagen@ta.no
918 84 699

Trolig vil «Sweet Home Chicago» runge 
ut som aldri før på dette utestedet. To-
talt blir det spilt 17 låter, og det er gratis 
inngang for alle vil få med seg denne litt 
spesielle samarbeidskonserten, med 
flere forskjellige band som vil opptre.

kjenner hverandre
Det er de to profilerte lærerne Jon Sol-
berg og Stian Dalen i gitar og band på 

hver sin kulturskole som har fått i gang 
samarbeidet.

– Vi kjenner hverandre og jobber på 
hver vår skole. Det er bra med samar-
beid på tvers, vi som driver med band-
musikk kan utfylle hverandre, og kan 
lage band som alle kan være med i, for-
klarer de.

Det kan bli lite tid til det i hverdagen, 
mener lærerne.

– Alle skulle drive med band da vi var 
små, nå har det blitt mer institusjonali-
sert og litt mindre muligheter til å spille 
sammen, påpeker Solberg.

Derfor er han også glad for at de har en 
binge, der alle kan spille. Det er et 
øvingsrom som består av to konteinere 
med musikkinstrumenter.

– Jeg ser hvilken vanvittig effekt det 
har for elevene som bruker bingen, sier 
han.

spredt alder
De er spredt på alder og spilleerfaring, 
fire gitarister fra Nome og Sauherad kul-
turskole. Malak Rodihalill (9) har spilt i 

to år. Herman Kvanli Bakken (12) har to 
års gitarerfaring. Emil Alexander Gran-
heim-Ourom (11), aner ikke hvor lenge 
han har spilt. Isak Koffel Valen (11) har 
spilt i tre og et halvt år. Sanna Bergan (9) 
har spilt i to år. Per Norendal (15) har 
mange års erfaring, og han skal derfor 
spille bassgitar i denne sammenhengen. 
William Skugstad (14) har fire år med 
strengeerfaring. Anya Isabel Boyles 
Johnsen (15) spiller også bassgitar.

– Det kan bli et stort alderssprik, og da 
kan det være fint å finne hverandre litt 
på kryss og tvers. Det gjør verden litt 
mindre, påpeker lærerne.

De påpeker at det er fint at de som dri-
ver med de samme tingene kan møte 
hverandre. 

– Miljø er det viktigste enten det er 
idrett, musikk eller annet. Det er fint å 
være flere for å få en indre motor til å 
spille musikk.

Øvingsdag
De har øvd hver for seg, før det blir en 
øvingsdag og konsert sammen.

– Jeg har satt opp en øvingsplan.  
Det blir ca. ett kvarter på hver låt, og litt 
mer på fellesnummeret, sier Stian Da-
len.

Gitaristene gleder seg til konserten.
– Det blir annerledes og gøy. Det blir 

ikke skummelt, det blir spennende, tror 
Herman.

– Det er kjempemoro, men det er mye 
jobb. Det må en forvente når en skal dri-
ve med musikk, fastslår Anya.

Det blir bare én konsert av praktiske 
årsaker, men det er ikke utenkelig at det 
kan bli flere samarbeidsprosjekt.

– Det er ikke noen grunn til å ikke 
gjenta det. En får energi av å samarbeide 
når det fungerer, påpeker Jon Solberg.

Nome kulturskole og Sauherad kul-
turskole har denne høsten samarbeidet 
om et stort bluesprosjekt. Prosjektet av-
sluttes med en gigantisk blueskveld 
onsdag 28. november på Holla 10-årige 
skole der alle gitarelever fra begge kom-
munene spiller sammen. Det er første 
gang vi har et interkommunalt samar-
beid om en konsert i Midt-Telemark.

Spiller sammen 
for første gang

samarBeiD: Det er klart for et litt spesielt samarbeid mellom Nome og Sauherad kulturskole.  fOTO: rOar HusHageN

feireT: Anders Rambekk, Mariann Eriksen, Ann-Kathrin Samuelsen og 
ordfører Robin Martin Kåss. fOTO: pOrsgruNN kOmmuNe

PORSGRUNN: Porselens-
museet i Porsgrunn får én 
million kroner over neste 
års statsbudsjett. Gladny-
heten ble i går feiret med 
kake.
FRedRik stRøm
fredrik.strom@ta.no

Dette ble klar sent tirsdag 
kveld etter budsjettforhand-

lingene, før det offisielt skal 
vedtas av Stortinget 7. desem-
ber.

– En skikkelig gladmelding. 
Dette har KrF Porsgrunn job-
bet for lenge, sier utvalgsleder 
for for barn, unge og kultur 
Anders Rambekk (KrF) til lo-
kalavisa pd.no.

At museet er inne i budsjet-
tet betyr forutsigbarhet både 
for driften og for de ansatte.

– Å få på plass disse pengene 
betyr alt. Jeg er veldig glad og 
lettet. Dette gir en etterlengtet 
forutsigbarhet i museumsdrif-
ten, sier daglig leder ved Por-
selensmuseet Ann-Kathrin 
Samuelsen til avisa.

Ordfører Robin Kåss (Ap) 
delte ut kake etter at den gode 
nyheten ble oggentligjort ons-
dag formiddag.

Får én million over statsbudsjettet


