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Nome kulturskole 
legger nok en gang 
lista høyt, når elev-
ene lørdag 11. de-
sember skal presen-
tere årets julefore-
stilling. Klassikeren 
Nøtteknekkeren står 
på programmet. 

Hege Dorholt
tor@kanalen.no                            TEKST & FOTO

Over 100 barn og unge samles 
snart på scenen i storsalen på 
Ulefoss samfunnshus. Her skal 
flere måneders arbeid med 
kunst, musikk, teater og dans 
sys sammen til årets julefore-
stilling.
Denne uka hadde elevene i 
musikk og sang sin første fel-
les øvelse.

– Vi skyter oss selv i foten hvert 
år. Når vi begynner planleggin-
gen i januar høres alt så lett ut, 
smiler kulturskolerektor, Cedo-
mir Popadic.

– Men vi får det til, legger han 
til.

– Legger lista høyere hvert 
år
Og gjennom jubileumsåret 
2021, har kulturskolen virkelig 
vist at de får det til. Flere store 
prosjekter har gjort skolen og 
elevene bemerket også utenfor 
kommunens grenser.

– Vi legger lista høyere hvert 
år. Utvikling er en permanent 
tilstand og det tar vi med oss i 
alt. Da koronapandemien kom, 
kunne vi satt oss ned og tenkt at 
nå får vi ikke gjort stort, men i 
stedet har vi benyttet anlednin-
gen til å tenke nytt og annerle-
des, sier Popadic.

Dermed har kulturskolens 
35. år blitt begivenhetsrikt, 
med blant annet lysshowet 
Light without borders, en stor 
Beatles-konsert i Sluseamfiet 
sammen med proffe aktører  og 
nå altså Nøtteknekkeren, for å 
nevne noe. 

Led Zeppelin møter Ave 
Maria
Mange kjenner denne forestil-
lingen godt, med historien om 
Clara, nøtteknekkeren og muse-
kongen samt Tsjajkovskijs bal-
lett. Men kulturskolens forestil-
ling blir ikke som den klassiske 
ballettforestillingen.

– Elevene har selv vært med 
på utformingen, forteller kul-
turskolerektoren. 

En konsekvens av dette er at 
Tsjajkovskijs komposisjoner er 
byttet ut med julesanger, pop og 
rock. Blant annet øves det inn 

en kombinasjon av Led Zep-
pelins «Kashmir» og Schuberts 
«Ave Maria». Journalisten kan 
underskrive på at det høres vel-
dig bra ut, allerede etter første 
øving.

– Og her blir det ingen ballett. 
I stedet er det satt sammen flere 
tøffe dansesekvenser. Dette blir 
dødskult, mener Popadic. 

Det blir likevel gjenkjennbart. 
Teatergruppa spiller historien til 

Clara, nøtteknekkeren og mu-
sekongen fra a til å.

– Innpakningen blir bare litt 
tøffere, forklarer Cedomir.

Kulturskolens kunstelever står 
for en del av kulissene. I tillegg 

blir det 3D-videokulisser som 
skal projiseres på scenen.

Her legges lista høyt

KLASSIKER: Nome kulturskole setter opp sin versjon av Nøtteknekkeren 11. desember i storsalen på Samfunnshuset. 
Kulturskolerektor Popadic forteller at elevene har satt sin egen vri på forestillingen.

2022   PLAN FOR 
KJELDESORTERING

informasjon om kjeldesortering og renovasjonsordninga som gjeld hos deg på vår heimeside iata.no
eller i appen Min renovasjon.

Opningstider avfallsanlegg:

Langmoen
Mån-tys-ons-fre   
Tors                         

Stormo
Mån-tys-fre           
Tors                        

Stemmen
Mån                         
Ons                      
Fre*                      

(*Mai-august)

• Ved behov for fysisk kalender, 
ta kontakt med oss på 350 48 350
eller besøk ditt kommunehus/
rådhus.

• Usikker på sorteringa? 
Sjå sortere.no eller appen 
Min renovasjon.

• Husk at vi berre hentar 
emballasje heime hos deg, 
resten leverer du på eit av våre 
avfallsanlegg.

Last ned appen Min renovasjon
og få påminning og informasjon 

på mobilen.

Følg oss på Facebook!

08.00-15.00
08.00-18.00

08.00-15.00
13.00-18.30

08.00-15.00
12.00-18.00
08.00-15.00


