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PORSGRU N N Porsg runn
Janitsjarorkester og Lang-
angen musikkorps holdt
konsert på Borge skole søn-
dag ettermiddag. 
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Søndags-
musikk

Tror du unge tele-
markinger er av det
slappe slaget? Tro om
igjen, Nome Kultur-
skole, i samarbeid
med Telemark 
Messingkvintett,
kunne lørdag 
dokumentere at ung-
dommen strutter av
energi, engasjement
og kreativitet.
Kåre S. Pedersen

NOME Maken til forestilling
skal man lete lenge etter. Sjeld-
ent å se slik driv og «trøkk».

Det ene innslaget etter det
andre gikk i et pulserende tem-
po, nettopp slik kulturskol-
erektor Liv Anne Dybwad
hadde annonsert i forveien.

Med så mange unge deltak-
ere er det en prestasjon å holde
timingen så tikkende god
gjennom hele forestillingen.
Ikke et sekund gikk til spille, og
den siste lyd fra et innslag
greide aldri å nå bakveggen på
Ulefoss Samfunnshus, før nye
lydbilder og lyseffekter toget
inn.

Ikke bare var det samspill
rundt dans, sang og spill, men
like mye samhandling mellom
artister, kor og korps. Dette er
krevende, men ble løst på en
glimrende måte.

Åpningen gjorde sterkt inn-
trykk, og var nok nøkkelen til
at publikum falt inn i den puls-
erende verden. Helt mørkt,
med taktfaste hjerteslag gikk
sceneteppet til side, og en gutt
holder en kvist i hånden. Med
alvorsblikk på kvisten knekker
han denne, med dertil velegnet
lyd av den bristende kvist. Slik
åpnet forestillingen.

Suveren hjertemassasje 
HØY PULS: Pulserende tempo, lovet kulturskolerektor Liv Anne Dybwad - og det løftet holdt Nome kulturskole. ALLE FOTO: KÅRE S. PEDERSEN

LIVLIG: Tempo og livlighet preget framføringen.

ÅPNINGSNUMMERET: En kvist
knekkes - og så braker det løs. 

Herfra til finalen nådde
pulsen på flere publikummere
seg sikkert både 150 og 200.
Spenstige innslag som bl.a. en
solid oppfriskning fra «Stomp»,
danseframføringer av høy
klasse, en drivende god «sluse-
rap», og ikke minst kor og
korps som holdt intensiteten
hele veien.

All honnør for et års innsats
fra kulturskolefronten; her pre-
sentert i løpet av en time og ti
minutter. En opplevelsesrik
ettermiddag med to forestill-
inger, begge for fullsatt sal.


