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Torsdag 11. september 2014

Grimstad Adressetidende

POPULÆRT. Barnas verdensdag var et svært populært arrangement i fjor. Dette skjer i år andre helgen i oktober. Førstkommende lørdag er dansende på kulturskolen.
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Nye kulturlørdager i kø
n Høsten byr på dansende og reisende lørdag og også Barnas verdensdag
Det er nå den andre
lørdagen i måneden du
skal sette av om du ønsker å få med deg gratis
kulturlørdag. Førstkommende helg er det dansende lørdag, og oppskriften på suksessen er
fremdeles den samme
med ulike opplevelser
for små og store.
Selv om helgen er endret, er opplegget det samme når små, litt
større og store trekkes til kulturskolen, som er den gamle fagskolen,
den andre lørdagen i september,
oktober og november.

Mange muligheter
– Nå, på grunn av andre arrangement og for å tilpasse oss, så har vi
landet på andre helga i måneden,
og håper at folk skal klare å huske
det, sier Inger-Helen Kilsti som organiserer det hele.
Hun forteller at det, som tidligere, blir kafé, kunstverksted og
sirkusverksted i hele åpningstiden.
– I tillegg har vi sangstund, forestilling og ukuleleverksted, legger
hun til.
Høstens kulturlørdager har fått
følgende titler: dansende lørdag,
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SANGGLEDE. Ellen Halvorsen Lervold er igjen på plass med sin
sangstund.
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barnas verdens dag og reisende lørdag. Alle lørdagene er fremdeles
gratis og for alle.
– Det er et fantastisk hus med
mange rom og
muligheter. Vi
har hatt mellom 100 og
300 besøkende hver gang,
og håper mange også finner veien denne høsten,
fortsetter Kilsti og forteller at det
på Barnas verdensdag i fjor var opp
mot 800 mennesker innom.

– Der er det mulig å balansere
på stram line og forsøke seg på
sjonglering. I tillegg finnes der sceneteppe og utkledningsmuligheter
for dem som
liker det best,
sier hun, og
fortsetter:
– Øystein,
Inger-Helen Kilsti kulturskolerektor, fortsetter med ukulele verkstedene, og
både barn og voksne er velkomne
dit. Ukulele er et fascinerende instrument med muligheter for å
spille melodier etter relativt kort
øvingstid.

«Det er et fantastisk
hus med mange rom»

Aktiviteter
Vaffelukta skal også fylle kafeen, og
der pleier det å gå med liter på liter
med røre.
– Vi legger oss på en lav pris i
kafeen fordi vi ønsker at alle skal
ha mulighet til å hygge seg disse
dagene, sier Kilsti. Ifølge henne er
Benjamin fremdeles sjef for sirkusaktivitetene som holder til på loftet.

Danseforestilling
På alle kulturlørdagene presenteres
det også en forestilling.
– Det har blitt så populært at vi
som regel må vise den to ganger for
at alle skal få plass, forteller Kilsti.
Førstkommende lørdag er det
danseforestillingen En hylle av følelser som vises. Dette er en leken-

DANS. Karin Moe Hennie kommer med forestillingen En hylle av
følelser lørdag. Bildet er ikke fra forestillingen.


de danseforestilling der kroppens
ulike bevegelsesmuligheter utprøves.
– De som går i andre klasse i
Grimstad, får også muligheten til å
oppleve denne forestillingen på sin
egen skole etter jul, sier hun.
– Sangstundene med Ellen og

FOTO: STUDIO LL

kunstverksted med Marit har så
lenge kulturlørdagene har eksistert,
vært en suksess, og vi er lykkelige
over at disse flotte kunstnerne fortsetter dette året, avslutter hun.
Gro Austenå Berg
gro@gat.no

