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Dans, visuell kunst 
og samarbeid over 
landegrenser er 
bærebjelker i en ny 
og påkostet produk-
sjon som involverer 
Nome kulturskole 
og Telemark muse-
um.

Andreas Soltvedt 

andreas.soltvedt@varden.no

b NOME

Produksjonen har fått navnet 
«Lys uten grenser» og vil fram-
stå gjennom en performance 
som vil bli framført og streamet 
live på kveldstid etter mørkets 
frambrudd lørdag 10. april. 
Ramme for happeningen er 

selveste Ulefos Hovedgaard.

Bredt samarbeid
– Gjennom en grenseoverskri-

dende og nyskapende produk-
sjon ønsker vi å henvende oss 
til et stort internasjonalt publi-
kum, opplyser rektor ved Nome 
kulturskole, Cedomir Popadic.

25 danseelever ved kultur-
skolen har jobbet med oppset-
ningen siden januar. Idémar-
ker og koreograf for fire av fem 
sceniske tablåer er danselærer 
ved Nome kulturskole, Kim 
Tran. Produksjonen er et sam-
arbeidsprosjekt mellom Nome 
kulturskole, Sunne kulturskole 
i svenske Värmland, et prosjekt 
ved navn Kraft og Telemark 
museum.

Fire kraftige lysprosjektorer 
vil også gjøre det mulig å se pro-
duksjonen fra avstand når den 
lysdansende videomappingen 
for en stund vil omgjøre Ulefos 
Hovedgaard til «lerret».

Ønsker seg en lysfestival
– «Lys uten grenser» er en 

spektakulær produksjon og ve-
sentlig satsing i utviklingen av 
Nome kulturskole. Produksjo-
nen er rett og slett et signalpro-
sjekt med et betydelig regionalt 
nedslagsfelt, mener Cedomir 
Popadic.

Satsingen har en kostnads-
ramme på 100.000 kroner. Po-
padic opplyser at målsettingen 
er å utvikle «Lys uten grenser» 
til en fast årlig festival innenfor 
videomapping. 

– Dersom vi klarer å utvikle 
prosjektet videre som en lysfes-
tival, vil det trekke publikum, 
og involvere befolkning i hele 
regionen- samtidig som den 
kan være med å sette Nome på 
kartet i nasjonal og internasjo-
nal sammenheng.

Produksjonen åpner for et be-
grenset antall publikummere 
ved Hovedgaarden og vil bli 
streamet via Nome kommunes 
Facebook-side.

Blir lysende kulisse 
for kultursatsing

LYS UTEN GRENSER: Slik som dette vil Ulefos Hovedgaard kunne framstå under den store lys- og danseperformancen 10. april.   FOTO: NOME KULTURSKOLE

IDEMAKER: Danselærer Kim Tran - her sammen med kulturskolelærer 
John Trygve Bakke ved en tidligere anledning - står bak mye av koreogra-
fien i «Lys uten grenser».   FOTO: ANDREAS SOLTVEDT


