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Lørdag kunne Nome kul-
turskole sette punktum 
for sitt 35-årsjubileum, 
med en storslått finale på 
Samfunnshuset. 

Hege Dorholt
hege@kanalen.no                      TEKST & FOTO

Det meste kunne gått alt for kultursko-
lens juleforestilling. Men på tross av stor 
smitteøkning blant de unge og stramme 
restriksjoner fra myndighetene, ble det 
en flott avslutning på kulturskoleåret 
lørdag kveld. Nøtteknekkeren sto på 
plakaten og elever og lærere har jobbet 
på spreng hele uka for å sy alt sammen 
til den store premierekvelden. 

Koronatestet alle elevene
– Det har vært noen utfordringer og vi 
har lagt litt om på planene. Blant annet 
kunne vi heller ikke i år ha finalenumme-
ret med alle aktører på scenen samtidig. 
Elevgruppene har vært inndelt i soner 
bak scenen, forklarer kulturskolerektor 
Cedomir Popadic.

Kulturskolen har hatt tett dialog med 
kommuneoverlegen i løpet av uka. Kon-
klusjonen ble at ingen ønsket å ta i fra 
barna juleforestillingen. 

– I går sendte vi alle hjem med hur-
tigtester, i samråd med kommuneover-
legen. Tre elever testet positiv og de er 
ikke med i forestillingen. Men foruten at 
vi måtte kalle inn en trommevikar har 
dette gått veldig fint, sier Popadic. 

Publikum delt i kohorter
Tidligere i uke ble alle forhåndsolgte bil-
letter til forestillingen trukket tilbake og 
lagt ut på nytt. Under forestillingen satt 
familier som kohorter med tomme seter 
mellom seg og neste familie. I pausen, 
mellom de to aktene,  fikk ingen gå ut 
i vestibylen. 

– Det har vært en intens uke, og en lang 
dag i dag. Men vi har fått det til. Det er 
kanskje litt galskap dette her og vi har 
stor respekt for at ikke alle foreldre har 
ønsket at sine barn skal være med, for-
klarer Popadic. 

Ambisjoner og gjennomføring-
sevne
Selve forestillingen ble mottatt med 
stor applaus fra publikum. Her ble 
Nøtteknekkeren presentert i ny drakt. 
Historien om Carla, nøtteknekkeren og 
musekongen er kjent for de fleste. Nome 
kulturskole har latt elevene sette sitt preg 
på forestillingen, som hadde mange mu-
sikkinnslag med både country, pop, klas-
sisk og rock. De mange danseinnslagene 
gjorde fortellingen levende og fargerik 
og digitale kulisser med 3D-mapping 
la en flott ramme rundt hele forestil-

lingen. Det er bare å la seg imponere 
over kulturskolen, som igjen imponerer 
med skyhøye ambisjoner og gjennom-
føringsevne. 

Strålende avs
jubileumsåre

CLARA REDDET JULA IGJEN: Til høyre: Histor
midten) en sentral rolle. Til venstre: en av mange
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“ET ANNET BILDE” 
DIANA EVENSEN - MALERIER 
GALLERI BLINDRAMMA på samfunnshuset. 
Utstillingen henger til 11. januar.  
Salgsutstilling bestående av 21 akryl-malerier på 
gjenbrukte flater, som lerret, lp plater, og spise-
brikker. Diana bor i Porsgrunn og er opprinne-
lig fra USA. Teknikken er hovedsakelig paint pouring (flyttende 
maling) og bruk av sjablonger. Ved å forvandle vanlige ting til 
kunst ønsker hun å oppmuntre til gjenbruk og redesign.  

VELKOMMEN PÅ KINO! 

Velkommen til en trygg kino-opp-
levelse. Nome kino følger de til enhver 
tid gjeldende smittevernrestriksjoner. 
Alle seterader kan benyttes, og det 
tillates 50 besøkende. 
Husk minst ett ledig sete mellom hver kohort.

Les mer / kjøp billetter på nomekino.no

KULTUR

UNG I NOME
VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLUBB

SPILLKAFÉ PÅ ULEFOSS
På samfunnshuset mandag 20. desember kl. 15.00 – 17.00.
Klubb i Lunde utsatt inntil videre. 

0

CLIFFORD:  DEN STORE 
RØDE HUNDEN
Søndag 19. desember kl. 15.00  //  
Kr. 80,-   //   1t 36min   //  6 år  
Eventyr / animasjon / komedie 
En ung jentes kjærlighet for den 
lille valpen Clifford, får hunden til 
å vokse seg helt enormt stor! Clifford tiltrekker seg rikelig med opp-
merksomhet på grunn av sin utradisjonelle størrelse, også fra grådige 
forskere. Plutselig må Emily kjempe for å redde sin beste venn.

GHOSTBUSTERS:  
AFTERLIFE
Søndag 19. desember kl. 17.00  //  
Kr. 100,-   //   2t 04min   //  12 år  
Amerikansk action / eventyr / 
komedie. Alenemor og hennes to 
barn ankommer den lille byen, og 
oppdager en tilknytning til legen-
den om Ghostbusters. Bestefaren etterlot seg nemlig en hemmelig 
arv. Og gjett én gang, er det en jobb som må gjøres her?

WEST SIDE STORY
Søndag 19. desember kl. 19.30  //  
Kr. 100,-   //   2t 36min   //  12 år  
Amerikansk drama / musikal. 
Steven Spielbergs nyinnspilling 
av den klassiske fortellingen om 
rivalisering og ung kjærlighet i 
New York i 1957.   Midt under en    
rivalisering mellom de to gjengene The Jets og The  Sharks, forelsker 
Tony seg i sin rivals søster, Maria. Samtidig som rivaliseringen 
blir mer voldelig for hver dag, vokser Tony og Marias 
kjærlighet for hverandre og de risikerer at nabolaget rives i stykker.
               
Kino i romjula? Følg med på nomekino.no / 
Nome kinos venner (fb)

slutning av 
t

EGEN VRI PÅ NØTTEKNEKKEREN: Kulturskolens sangelever imponerte med mange innslag og 
flotte solister. Hele kulturskolen var i sving lørdag kveld, da juleforestillingen rundet av kultursko-
lens jubileumsår. På www.kanalen.no kan du se flere bilder fra forestillingen.

rien om Clara, Nøtteknekkeren og Musekongen er godt kjent. I kulturskolens versjon har ogå bamsen (i 
e dansegrupper som sjarmerte publikum i forestillingen. 

Nome kommune kultur ønsker alle 
en god og fredfull jul og godt nyttår

NOME BIBLIOTEK
ÅPNINGSTIDER 
Mandag   Ulefoss kl. 14.00 – 19.00
Tirsdag  Lunde kl. 14.00 – 19.00  
Onsdag  Ulefoss kl. 12.00 – 17.00  
Torsdag Lunde kl. 12.00 – 17.00  
Fredag  Ulefoss kl. 12.00 – 15.00  
Lørdag  Ulefoss kl. 12.00 – 15.00
ÅPNINGSTIDER I JULEN
Mandag 27. des. Ulefoss kl. 11.00 – 15.00
Tirsdag 28. des.  Lunde kl. 11.00 – 15.00
Onsdag 29. des. Ulefoss kl. 11.00 – 15.00
Torsdag 30. des. Lunde kl. 11.00 – 15.00
Stengt juleaften, nyttårsaften og helligdagene.
Meråpent begge steder alle dager 
kl. 07.00 – 22.00

er alle e
odt nyttåår

5.00
00
5.00
00
gdagene.
er 


