
  |  TORSDAG 12. MAI 2022 19

Elever får sette 
sitt preg på 
undergangen
I kulverten under jernbanen i Lunde er det stor aktivitet denne 
uka. Med malerkoster og spraybokser maler 6. trinn bilder og yt-
ringer på betongveggene.

Hege Dorholt

Det hele henger sammen med 
den internasjonale barnefesti-
valen ViNK (Vi i Nome). Som 
Kanalen tidligere har skrevet, 
er dette en helt ny satsing fra 
Nome kulturskole og Nome 
kommune.

Festivalen sparkes i gang 10. 
juni. Det skal være stor aktivitet 
over flere dager, og Lunde slu-
seamfi blir hjertet av festivalen, 
der de store arrangementene 
skal foregå.

80-90 skisser
I forbindelse med ViNK skal 
også utsmykkingen av jernba-
nekulverten avdukes.

Tema for utsmykkingen har 
vært ytring.

Elever fra 6. trinn i Lunde og 
fra visuelle kunstfag på kultur-
skolen har levert et sted mel-
lom 80 og 90 skisser.

– Elevene har snakket mye 

om hva de synes om Lunde 
som sted og om politiske syns-
punkt. De har vært opptatt av 
begreper som stopp rasisme, 
likestilling og at alle er like mye 
verdt, forteller kunstlærer Mari 
Fallet Mosand, som er ansvarlig 
for kulvertprosjektet.

Visuelle utrykk og ord
Da Kanalen var innom, mandag 
ettermiddag, var tunnelen i ferd 
med å forvandles fra grå betong 
til et fargerikt lerret.

Veggene blir en kombinasjon 
av elevenes skisser, som består 
av både visuelle utrykk og ord.

6. klasseelevene har fått to da-
ger til malingen. Etter dette tar 
kunstelevene fra kulturskolen 
over og fullfører prosjektet.

Det ferdige resultatet skal 
altså vises fram under en nyåp-
ning av kulverten i forbindelse 
med festivalen.

Ytringsfrihet og demokrati
Etter avdukingene den 10. juni 
skal det gå et tog til sluseamfiet, 
med underholdning underveis. 
Blant annet blir det både van-
dreteater og andre kulturelle 
innslag. På sluseamfiet skal 
det så være en samarbeidsfo-
restilling.

Festivalen er en del av 
Ytringsprosjektet, som fokuse-
rer på ytringsfrihet og demo-
krati. Dette prosjektet er Nome 
kommune en del av.

KULTUR
DISCOKVELD
Fredag 13. mai på samfunnshuset. Kr. 50,- 
SMURFEDISCO kl. 17.30 – 19.15. For 1. - 4. trinn.
SFINXEN DISCO kl.19.30 – 21.30. For 5. - 7. trinn.
Disco, spill, biljard, bordtennis, airhockey. Arr: Nome 
Nærmiljøsenter i samarbeid med Nome kommune kultur.

VELKOMMEN TIL KANALBÅTENE
Som vanlig markerer kanalkommunen 
Nome at rutebåtene settes i trafikk. 
Tale ved ordfører, underholdning ved 
Ulefoss Trekkspillgruppe.
Ulefoss sluse onsdag 18. mai kl. 10.15 - 
M/S Henrik Ibsen. Lunde sluse torsdag 
19. mai kl. 12.45 - M/S Victoria. 

VÅRKLANG
Konsert torsdag 19. mai kl. 18.00 på 
Gleden, samfunnshuset. Inngang kr. 
100,-  / ebillett.no. Musikerparet Hilde 
og Espen Gundersen kommer fra Skien 
med en lys vårkonsert, inspirert av musikken vi forbinder med fri-
gjøringen, nasjonaldagen samt løvsprett og snøen som smelter.

DYRENES KARNEVAL
Villa Lunde og Barnas Hjerterom pre-
senterer sammen denne mesterlige 
musikfortellingen.  Lørdag 21. mai kl. 
13.00 på Sirkustomta i Lunde -  Gratis 
for publikum. Den superkule oppdagel-
sesreisende Dr. Fridjof Fjon kommer og leder publikum gjennom 
dyrenes musikalske univers.  Med Henrik Bøe Larsen, skuespil-
ler.  Peter Møllerhøj og Jakob Zethner, piano. Elisabeth de Lunde, 
rekvisitter og scenografi

GALLERI BLINDRAMMA på Samfunnshuset
“IMPRESJONER”  av 
ESTER A. WETZEL 
Fotografier  -  fram til til 24. mai. 
Variert og frodig fotoutstilling. Bilder til 
ettertanke, stemningen fra vakre steder 
er formidlet, et par morsomme øyeblikk.

KOMMER PÅ SAMFUNNSHUSET:  Billettsalg: ebillett.no
Rock på Holla LIVE-SCENE fredag 8. juli:
THE LONE PINE // DOBBELTGJENGER // 
THE UNNATURALS
Humor-show i Storsalen torsdag 8. september: 
SOMMERLATTER MED LENA OG DE 15
Humor-show i Storsalen lørdag 10. september: 
LINDA EIDE OG HERBORG KRÅKEVIK 

MINI-ZLATAN OG VERDENS 
BESTE ONKEL 
Søndag 15. mai kl. 16.00  //  Kr. 80,-   //   
1t 21min   // alle. Svensk familiefilm / 
barnefilm med norske stemmer.  Ella, 
Mini-Zlatan, ser frem til en drømme-
uke sammen med sin favorittonkel og bestevenn, Tommy. Men 
plutselig står en fremmed mann i gangen. Han heter Steve og 
er Tommys nye kjæreste. Drømmeuken forvandles til en forrykende 
marerittuke, eller...?

RUTETE NINJA 2 
Søndag 15. mai kl. 17.45  //  Kr. 100,-   //   
1t 26min   // 12 år. Dansk animasjon / 
komedie med til dels røff språkbruk...  
en fortsettelse av publikumssukses-
sen «Rutete Ninja».  De ønsker helst 
å ha kontroll på forbryteren Philip, som nå slipper ut av fengsel i 
Thailand.  Så da må de reise dit og fange ham...  Et stort eventyr 
venter.

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS
Søndag 15. mai kl. 19.45  //  Kr. 100,-   //   
2t 6min   // 12 år. Amerikansk action / 
eventyr / fantasy fra Marvel Studios.  
Reis inn i det ukjente med Doctor Strange, som ved hjelp av 
gamle og nye allierte, krysser underlige og farlige alternative virkelig-
heter i multiverset for å konfrontere en mystisk ny motstander. Filmen 
skyver fantasy-sjangeren i en mørkere og skumlere retning.

VELKOMMEN PÅ KINO! 
Les mer / kjøp billetter på nomekino.no

TUNNELKUNST: Med malerkoster og spraybokser blir kulverten i jernbaneundergangen i Lunde 
forvandlet fra grå betong til fargerik kunst. 


