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ULEFOSS: Det er 
ingen grunn til eng-
stelse. Det er ikke noe 
utenomjordisk. Det er 
en grensesprengende 
produksjon som skal 
sette Nome på kartet.
RoaR HusHagen
roar.hushagen@ta.no

10. april klokka 21.00 skal det 
skje på Ulefos hovedgaard.

– Det må være mørkt ute for 
at 3D-mappingen skal ha best 
effekt, forteller rektor Cedomir 
Popadic på Nome kulturskole.

Det handler om «Lys uten 
grenser» som er en spektakulær 
produksjon og en betydelig sat-
sing i utviklingen av kultursko-
len.

– Produksjonen er rett og 
slett et signalprosjekt med et 
betydelig regionalt nedslags-
felt. 

– Det er et internasjonalt og 
interdisiplinært prosjekt hvor 
elementer fra dans og visuell 
kunst smelter sammen til et 
unikt uttrykk som verken gjør 
krav på å være det ene eller det 
andre.

Gjennom en grenseoverskri-
dende og nyskapende produk-
sjon ønsker kulturskolen i å 
henvende seg til et stort inter-
nasjonalt publikum.

– Produksjonen har interna-
sjonal karakter. Nome kultur-
skole har etablert et formalisert 
samarbeid med Sunne kultur-
skole fra Sunne kommune i 
Värmland, Sverige, som er sam-
arbeidspartner for prosjektet. 
Våre svenske partnere vil bidra 
med sine lærerkrefter og elever 
innen visuelle kunstfag, lysde-
sign og visuell kommunika-
sjon.

Nå håper kulturskolerekto-
ren at dette kan bli et varig fe-
nomen.

– Det er en målsetting å utvi-
kle «Lys uten grenser» som en 
fast årlig festival innenfor vide-
omapping. Dersom vi klarer å 
utvikle prosjektet videre som 
en lysfestival, vil det trekke pu-
blikum, og involvere befolk-
ning i hele regionen- samtidig 
som den kan være med å sette 
Nome på kartet i nasjonal og in-
ternasjonal sammenheng.

samarbeidsprosjekt
Produksjonen er et samar-
beidsprosjekt mellom Nome 
kulturskole, Sunne kultursko-
le, Kraft-prosjektet (EU Cupido) 
og Telemark museum.

Temaet er av meget fersk ka-
rakter.

– 2020 var et meget spesielt 
år med samlingsrestriksjoner, 
munnbind, god håndhygiene 
og den berømte enmetersrege-
len. Livene våre har vært og 
fortsatt er preget av mange 
grenser. Derfor har vi valgt 

«grenser» som det overordnede 
temaet for prosjektet.

Opptredenen vil bestå av fem 
forskjellige dansekoreografier 
med tilsvarende projiserings-
innhold.

– Det er totalt 25 danseelever i 
kulturskolen som har jobbet 
med dette siden januar. Kultur-
skolens danselærer, Kim Tran, 
er idémaker og står for koreo-
grafiene en til fire. Koreografi 
fem er en digital danseframvis-
ning i regi av Sunne kultursko-
le, forklarer han. 

Hver koreografi/3D-projek-
sjon viser én type grense. De 
består av:

1. Water & Earth (elementære 
grenser)

2. Yggdrasil (mytologiske 
grenser)

3. Vikings (utvidelse av lan-
dets grenser)

4. Independence – historien 
om Hovedgaarden og Nils Aall 
(Rikets grenser)

5. Europa i dag (fysiske og so-
siale grenser i koronatider).

Tenker du at dette skulle jeg 
svært gjerne se, men ikke er i 
nærheten av Ulefoss, så har du 
likevel anledning.

– Produksjonen streames live 
på Nome kommune og Tele-
mark museum sin facebooksi-
de. Linken legges ut etter hvert.

Og det kommer til å bli spek-
takulært syn, også utenfor Ule-
foss.

– Vi bruker fire kraftige pro-
sjektorer med 15 000 lumen 
hver, og det vil være mulig å se 
produksjonen fra avstand.
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Kulturskolen går nye veier
Det er ikke en UFO – men det er spektakulært

vil lYse oPP: Slik vil det lyse opp på Ulefos hovedgaard 10. april.


