
36 TelemarksavisaMandag 16. mai 2022kulTur

GlaDe mOTTakere: Linda Thorstensen, leder Nome AP, John Trygve Arnesøn Bakke, dirigent korps, Fredrik Juel, representant for Høidalen, Sætre og Åsland kulturhistoriske 
forening, Cedomir Popadic, kulturskolerektor Nome kulturskole, Bjørg Tveito Lundefaret, ordfører, Nome kommune. Ikke til stede: Solbjørg Holter, daglig leder Nome nærmiljøsenter.
 FOTO: NOme kOmmuNe

ULEFOSS: Det er gode 
grunner til å smile 
bredt: I løpet av få 
dager har ulike pro-
sjekt i Nome kom-
mune fått positive 
svar på sine søknader, 
og over to millioner 
har drysset inn.
RoaR HusHagen 
roar.hushagen@ta.no

Gode krefter i kommune, fra 
både private og frivillige til of-
fentlige tjenester, kan glede seg 
over fulltreff på sine tilskudds-

søknader. Det kommer fram i 
en pressemelding.

Begge fra Nome
Det første er tilskudd til styr-
king av barn og unges mulighet 
for å delta på fellesarenaer 
innen kunst- og kulturaktivite-
ter. Kulturtanken (Den kultu-
relle skolesekken) har i 2022 
hatt 12,6 millioner kroner til ut-
deling for gode prosjekter som 
fremmer kulturdeltakelse for 
barn og unge. Ved utdeling av 
tilskudd var det kun to til-
skuddsmottakere fra Vestfold 
og Telemark, begge var pro-
sjekter fra Nome kommune.

Høidalen, Sætre og Åsland 

kulturhistoriske forening i sam-
arbeid med Nome stisykkel har 
prosjektet på nye stier for å øke 
interesse og rekruttering til sti-
sykling, natur og kulturarv 
blant ungdom 14–19 år. Prosjek-
tet mottok 20 000 kroner.

Frivilligheten i Nome, med 
Nome nærmiljøsenter i spissen, 
sammen med skolekorps og 
Nome kulturskole har søkt og 
fått bevilget 350 000 kroner i 
tilskudd fra Kulturtanken for et 
kunst – og kulturdeltakelses-
prosjekt for skoleåret 2022–
2023. Prosjektet vil ha tre deler; 
korps for andre trinn (Føniks-
korpset), kunstworkshops for 
ungdom (Fugl Føniks), og et 

kunstprosjekt for mødre på 
Nome Asylmottak (Redet). 

stimuleringsmidler
Av 12,5 millioner delt ut av Spa-
rebankstiftelsen DNB for inklu-
derende kulturskoler og for-
dypningstiltak er det kun to sø-
kere fra Vestfold og Telemark 
fylke som mottar tilskudd:

Nome kulturskole har, 
sammen med Midt-Telemark 
kommune, søkt stimulerings-
midler og fått tilskudd fra Spa-
rebankstiftelsen DNB for et fel-
les talentfordypningsprogram 
innen visuell kunst: på 255 000 
kroner.

Nome kulturskole har, 

sammen med Grenlandsregio-
nen, søkt stimuleringsmidler 
og fått tilskudd fra Sparebank-
stiftelsen DNB for et felles ta-
lentfordypningsprogram innen 
dans og musikk: Samordnet og 
inkluderende fordypningspro-
gram i Grenlandsregionen (SI-
FIG) på 550 000 kroner 

I tillegg har det kommunale, 
treårige prosjektet «Sterke røt-
ter, gode minner og nysgjerrige 
ungdomsføtter», fått 979 000 
kroner i tilskudd fra barne, ung-
doms og familiedepartementet 
for utjevning av sosiale for-
skjeller, inkludering og frem-
ming av den gode oppveksten i 
Nome. 

Tilskuddsbonanza 
Over to millioner kroner på få dager

OppFølGer: Mockumentaryen «This 
Is Spinal Tap» fra 1984 får en oppfølger 
antagelig i 2024.  FOTO: FilmweB

OSLO: Nå er en lenge etterlengtet 
oppfølger til kultfilmen «This Is 
Spinal Tap», om et fiktivt band, på 
trappene.
Det er «Spinal Tap»-skaper Rob Reiner 
som på ny vil ha regitøylene, melder 
Deadline. Oppfølgeren har tentativ pre-
miere i mars 2024.

Reiner skal gjøre reprise på rollen som 
den fiktive filmregissøren Marty DiBergi 
i filmen, slik også kjerneskuespillerne 

Michael McKean, Harry Shearer og 
Christopher Guest vender tilbake til rol-
lene som bandmedlemmene David St. 
Hubbins, Derek Smalls og Nigel Tufnel.

– Jeg er tilbake som Marty DiBergi. 
Bandet likte ikke første filmen. De syn-
tes jeg slaktet dem, og dette er en sjanse 
til å gjøre det godt igjen. Jeg er en stor 
fan og jeg synes det er leit at de ikke likte 
det de så i den første filmen. Da jeg hør-
te at de kanskje ville gjenforenes, var jeg 
lærermedhjelper på Ed Wood School of 

Cinematic Arts. Jeg slapp alt for å doku-
mentere denne aller siste konsert, sier 
Rob Reiner til Deadline.

Det blir forhåpentligvis også gjestear-
tister, lover regissøren. Som også røper 
at det kan bli snakk om bøker.

– En av dem vil være om Spinal Tap-
øyeblikk som ekte band har opplevd, 
sier Rob Reiner. Nylig døde Ric Parnell, 
som spilte trommeslagerbrødrene Mick 
Shrimpton og Ric Shrimpton i original-
filmen, 70 år gammel. NTB

Ny «Spinal Tap»-film på trappene


