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Mikkel
TiMberlid (16)
fra OresTien:
– Alle de fine
høstklærne.

– Hva er det
beste med
høsten?

ungkultur@budstikka.no

Kulturslag for nær
Artistkurs. Med «Det

store korslaget» som
inspirasjon fikk 60
personer på Vollen
skole undervisning
i både sang, dans og
drama i Kulturslaget.

I regi av Vollen Kulturaktiviteter
og med støtte fra Asker kommune ble de som hadde troppet
opp søndag delt inn i tre grupper
etter alder og fikk utdelt «sin»
låt. Denne skulle de gjennom
tre «workshoper» jobbe med og
fokusere på alle aspekter i en sceneopptreden.

energi

Det ble lært morsomme dansetrinn og hvordan man får energi
inn i dansen. Det ble jobbet med
stemmebruk og å få ut all kraft
gjennom stemmen. Samtidig var
det dramaleksjoner, hvor sangens
budskap ble analysert og brukt til
å leve seg inn i rollen.
De som var med fikk rett og
slett et «krasjkurs» i å jobbe som
artist. I tillegg var det profesjonelle pedagoger som underviste.

En drømmedag for Vollens unge
utøvere.

Vise uttrykk

Helene Marthinussen Ramstad
(10), Emilie Tertz Sandvold (10),
Helene Holt Gule (9) og Victoria
Aliz Rasmussen Lind (10 fra Vollen går alle på «Dansesonen»,
som holder dansekurs i Vollen
Kulturaktiviteter. En kunstnerisk
dag som ikke bare besto av dans
satte de pris på.
– Det var kjempegøy og veldig
spennende. Vi lærte jo masse nytt!
forteller jentene ivrig.
– Vi øvde på å vise mer uttrykk
på scenen og leve oss inn i sangen. Da ble også syngingen og
dansingen vår bedre. Det var
utrolig flinke instruktører! sier
jentene.

somebody to love

På slutten av dagen skulle foreldre få en uformell fremføring av
hva de deres barn hadde jobbet
intenst med i over seks timer.
Gruppen «7. klasse-10. klasse»
fremførte Queens «Somebody
to Love». En utfordrende låt,
spesielt med tanke på sangen.
Lea Heineberg (12), Andrea
Sjølander (12) fra Vollen, Anna

fÅr insTrUksJOn: Fremst fra venstre Cathrine Borgen (14) fra
Slemmestad, Lea Heineberg (12) og Andrea Sjølander (12) fra
Vollen var storfornøyd med danseinstruktør Belinda Braza
(med ryggen til).
FOtO: JulIE BErg MElFAlD

Berger (14) fra Nærsnes og
Cathrine Borgen (14) fra Slemmestad innrømmet at de var litt
nervøse.
– Det var en veldig vanskelig
sang, og det var veldig stress med
fremføringen, for man fikk så lett
jernteppe. Men det gikk jo greit,
og heldigvis var det ikke så seriøst,
forteller Andrea.
– Likevel er jo dette det beste
med dagen. Vi får vist frem det vi
har lært og virkelig jobbet hardt
med, understreker Cathrine.

lim i nærmiljøet

Tiril Andøl fra Vollen er kunstnerisk leder i Vollen Kulturaktiviteter.
– Kultur er et lim i nærmiljøet
og et naturlig møtepunkt. Derfor vil vi være et bindeledd, ved
å fremme kulturaktiviteter som
dette for barn og unge. Folk fra
hele Vollen er med, og vi har med
profesjonelle instruktører i alle
kursene våre, noe som er viktig
for oss. Vi vil skape liv og gjøre
noe bra for nærmiljøet vårt, rett
og slett. Kulturslaget er bare et
av mange arrangementene vi har
på kulturkalenderen vår, forteller hun.
Julie Berg Melfald

MerCY: 11-13-åringene hadde en energisk opptreden med «Mercy» av Duffy. 1. rad fra
Myhre, Ingri Barmen og Jenny Saga fra Vollen. 2. rad fra venstre: Tea Regine Høvik, Vile
og Miriam Enervold fra Vollen. 3. rad fra venstre: Sara Ekern, Henriette Mathisen fra Vollen,

slaPP seG lØs: Fra venstre Helene Marthinussen Ramstad
(10), Emilie Tertz Sandvold (10), Helene Holt Gule (9) og Victoria Aliz Rasmussen Lind (10) fra Vollen slapp seg helt løs under
dramaøkten.
FOtO: JulIE BErg MElFAlD

kJÆrliGHeT: Den eldste barnegruppen fikk den mest utfordrende oppgaven med å både synge og danse samtidig til
«Somebody to Love» av Queen. Foran 12-åringene Lea Heineberg
(til venstre) og Andrea Sjølander fra Vollen. FOtO: JulIE BErg MElFAlD
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ungkultur
AleksAnder
spetAlen (16)
frA slependen:
– Naturen,
og alle de fine
fargene.

AdriAn le dAntec
(16) frA
engelsrud:
– Det må være de
fine høstfargene
i naturen.

rmiljøet
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ETABLERERTJENESTEN
I ASKER OG BÆRUM

HØSTPROGRAM 2011
Planlegger du å etablere egen bedrift, og trenger
veiledning for å komme i gang? Eller har du holdt på en
stund, og har behov for faglig påfyll eller nettverk? Da kan du
ha nytte av følgende gratis kurs o
og
andre
g an
a
dre tilbud i rregi
dr
eg
gi
av Etablerertjenesten.
Grunnkurs - etablering
27/10 og 24/11
Grunnkursene ﬁnner sted kl 12-15 i
Kommunegården i Sandvika
Temakurs - etablering
27/10 - Salgs-/presentasjonsteknikk
kk
24/11 - Budsjett og regnskap
derunder bilag
Temakursene ﬁnner sted kl 17-20
i Kulturhuset i Asker
Gründerforum
16/11 – Nettverksbygging
Gründerforum ﬁnner sted kl 8-1030 i Kommunegården
i Sandvika

venstre Aseye Lisa Adobor, Tora Kristine Løtveit, Malin Bjørnstadjordet, Emelin
Hauger-Johannessen fra Vettre, Fanny Widerøe fra Vollen, Julia Andresen fra Bødalen
Kristiane Braseth fra Bødalen og Maud Thorstensen fra Vollen.
FOtO: WEnCHE SkAllE

Individuell veiledning
Torsdager kl 12-16 i Asker og Sandvika
Fredager kl 8-12 i Asker og Sandvika
Kunstneren som egen bedrift
2/11 – Hvor vil du og hvordan komme dit?
Samlingen ﬁnner sted kl 15-18 i Kulturhuset i Asker
Mentorprogram: Løpende opptak til ettårig program.
Kontakt rutt.siri@kregnes.com. Egenandelen på kr. 4000,Inkubator-/kontorplass: Spørsmål?
Kontakt Lars Nordal på askern@online.no

sOlO: Carmina Granly (13) fra Vollen sang solo på «Somebody to Love»
på forestillingen foran foreldrene.
FOtO: WEnCHE SkAllE

40 års erfaring med
tysk kvalitet og
italiensk design gir
DEG bedre syn

Bankveien 11, 1383 Asker
Tlf. 66 79 05 90

Man melder seg på kurs via www.etablerer-akershus.no,
og bestiller time til individuell veiledning hos
Veiledningstorg på telefon 67 50 40 69 eller
e-post veiledningstorget@baerum.kommune.no
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