
44 Onsdag 6. juli 2011KULTUR&UNDERHOLDNING

ARENDAL: Harald Solberg og Bomuldsfa-
briken Kunsthall lanserte fredag en egen 
animasjonsfilm som nå går sin seiersgang 
på You Tube. Siden fredag er videoen sett 
av over 6.000. Den har fått 267 kommen-
tarer og er likt av 983 så langt. I forrige 

uke var den den mest sette videoen under 
animasjon/film på You Tube globalt. Fil-
men har fått navnet Artificial og det er 
Lasse Gjertsen som har stått for video og 
remix. Gjertsen (også kjent som Lassegg) 
er en animatør som ble verdenskjent for 

videoen Hyperactive. Her opptrer Gjertsen 
som en hyperaktiv «human beatbox». Vi-
deoene hans er lastet ned langt over 25 
millioner ganger bare fra You Tube.

Animasjonsfilm fra Bomuldsfabriken slår an

BARN OG DANS: Silje Nordheim (f.v.), Sølvi Kleiva Ugland og Karin Moe Hennie satser på barn og dans i Fjæreheia i            august. – Den mest trofaste publikumsgruppa de siste årene, har vært barn mellom 5 og 15 år, sier Kleiva Ugland. 

I sommer skal det svettes 
og piruetteres i stein-
bruddet i Fjæreheia. I 
slutten av juli får anleg-
get besøk av «Verdens-
ballett». I august kan du 
danse selv.  

MIRIAM GROV
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I hvert fall hvis du er mellom 6 
og 19 år gammel. 

– I år ønsker vi å sette fokus 
på dans og fysisk teater i Fjære-
heia. I Steinbrudduka, som ar-
rangeres i perioden 7. til 14. au-
gust, kan unge dansere selv få 

prøve seg i to forestillinger som 
skal innøves parallelt, sier Sølvi 
Kleiva Ugland, kunstnerisk le-
der i Kastellet Kultursenter, 
som også i år drifter utendørs-
scenen i Grimstad på vegne av 
Fjæreheia Drift. 

Magisk tredans 
Hun har fått med seg de to er-
farne danserne, koreografene og 
pedagogene Silje Nordheim og 
Karin Moe Hennie på å gjen-
nomføre Steinbrudduka, der 
unge dansere fra hele Sørlandet 
får tilbud om å møte proffe dan-
sere og lære av dem. Steinbrud-
duka starter søndag 7. august. 

Silje Nordheim skal ha ansva-
ret for en gruppe på tretti barn i 

alderen 12 til 19 år, som skal øve 
på forestillingen «Det magiske 
treet», som er en videreutvikling 
av forestillingen med samme 
navn som ble vist under Barne-
bokfestivalen i Grimstad. Ung-
dommene skal øve og være med 
på å påvirke innholdet i koreo-
grafien frem til torsdag 11. au-
gust, da forestillingen skal vises 
på det som kalles «Magisk 
steinbruddkveld». Denne fore-
stillingen vil være åpen for pu-
blikum, og billetter er allerede 
lagt ut for salg hos Agder Teater. 

– Ungdommer som ønsker å 
være med, kan ta kontakt med 
Silje Nordheim. De betaler bare 
en symbolsk sum i deltakerav-
gift, sier Kleiva Ugland, som har 

Satser på dans i heia 

Årets 10-årsjubilerende 
Prøysen-dager på Tromøy 
22.-24. juli er ikke bare 
konserter og kabareter. 
Det blir også opplevelser 
for små og store i form av 
utstillinger og marked.

Folkedikterens internasjo-
nalt kjente figur, kjerringa 
som var lita som ei teskje, er 
blant de sentrale på Flade-
moen kretslokale og tun. 
Dette skjer i form av en fabu-
løs utstilling laget av barna i 
Blåklokken Barnehage på 
Tromøy. 

Mye fantasi
Ungene har nemlig hatt Alf 
Prøysen som prosjekt i løpet 
av vinteren, og en av hoved-
oppgavene har vært å tegne 
og male sin egen forestilling 
av hvordan Teskjekjerringa 
så ut. Det er blitt mye fantasi 
ut av det, og resultatene vil 
henge på veggene i småsalen 
på Flademoen under det po-
pulære arrangementet, heter 
det i en pressemelding fra ar-
rangørene.

Prøysen-karneval
Blåklokken-barna har også 
hatt Prøysen-karneval, ut-
kledd og sminket som vel-
kjente figurer og dyr fra Sir-
kus Mikkeliksi. De vil gjerne 
ta en reprise på karnevalet 
under Prøysen-dagene, og 
dette kan meget gjerne skje 
som publikummere på ett 
annet innslag spesielt myntet 
på barn. Det dreier seg om 
Arendal Figur- og Dukketea-
ters egen dramatiserte opp-
setning rundt Alf Prøysens 
visefortelling om skolelære-
ren og myggene. 

Myggdokker
Fantasifulle myggdokker, 
skapt av dokketeatrets nes-
tor, snart 80 år gamle Ute de 

Lange Nilssen Scharff, drar i 
forestillingen ut på en fare-
full ekspedisjon, med ett mål 
i sikte… Bak dokketeater-
stykket, som har premiere på 
Alf Prøysens bursdag 23. juli, 
står ellers Signe Line Lund-
strøm, Meggie van Kaam og 
Irena Salahovic.

Svart og hvitt
Hovedutstilling – i storsalen 
på Flademoen kretslokale – 
rommer øyeblikksbilder un-
der temaet «Tromøy i svart 
og hvitt». Den profesjonelle 
fotografen Bjørn Wad, for 
kort tid siden medieomtalt 
for sin fotodokumentasjon av 
hverdagslivet blant pensjo-
nærer og ansatte på Tåsen 
aldershjem i Oslo, har fått 
med seg fotografkollega 
Truls Karlsen i et prosjekt 
der de presenterer natur, si-
tuasjoner og folk flest i svært 
lokale og gjenkjennende om-
givelser. 

Rotekte bygdemarked
De samarbeidende arrangø-
rer Tromøy Historielag, 
Sandum og Omegn Vel og 
Tromøy Bygdelag, har også 
invitert til et rotekte bygde-
marked ute på Flademoen-
tunet. 

Her vil bl.a. knivsliper 
Halvor Abusland på stedet 
slipe folks medbrakte kniver, 
nyslått finsmed Ingvild 
Krabbesund smi (mens jernet 
er varmt), Kathrine Brings-
dal spinne på håndtein og 
Johnny Vindfjell demonstre-
re treskjæring. 

Flere andre bygdemarked-
deltakere vil presentere seg 
og selge arbeider innen bl.a. 
lappeteknikk, hekling, trear-
beider, toving, keramikk og 
søm, heter det videre i pres-
semeldingen.

Tromøy-folk i svart-
hvitt og Teskjekjerringa 

PRØYSENBARN: Barna i Blåklokken barnehage på Tromøy med 
deres egenproduserte figur av Alf Prøysen.
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