
Låven på Dømmesmoen var i
går fylt opp med  eksamens-
resultater i form av kunst og
håndverksarbeider fra 15
HiA-studenter.
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I går kunne resultatet av en halvårsen-
het med fordyping i kunst og håndverk
skues av alle interesserte. Studentene
har alle har vært gjennom teori med
blant annet arkitektur og kunsthisto-
rie og praktiske arbeider med definer-
te oppgaver innen trearbeid, tekstil,
keramikk og tegning.

– De fleste slet nok mest med leiren,
mener student Turid Noddeland Ny-
gård fra Moland, og medstudent Marit
Mossberg fra Grimstad er enig. 

Omgivelsene inspirerte
Men selv om de har hatt mye jobb med
eksamensoppgavene, har de bare godt
å si om denne halvårsenheten.

– Bare omgivelsene her på Døm-
mesmoen er nok til å bli inspirert, sier
de to fornøyd,
men de hentet
også inspira-
sjon under en
studietur til
Amsterdam.

Det viser
blant annet
oppgavene
innen arkitektur hvor flotte modeller
av de typiske byhusene er noe av det
store mangfoldet de 15 studentene
kunne vise frem. Selv om oppgavene
var klart definert, er det et stort spenn
i hvordan de er løst og utført i de ulike
materialene som er brukt.

Artige «titteskap»
Spesielt artige er «titteskapene» som
er laget. Alle skulle være til å se inn i,
og alle skulle ha lys. Der slutter også
likheten, noen er overdådige med en
mengde detaljer, noen er strengt mini-
malistiske og alle er overraskende og
morsomme.

I bunnen ligger at det som er
gjennomgått på studiet skal kunne
brukes sammen med barna ute i bar-
nehagene, og noe av det som er
gjennomført i praksisperioden er
dessuten dokumentert i en egen foto-
utstilling.

NEBBETE VENNSKAP: Forestillingen «Kunstig kakkel og annet spetakkel» handler om fugler og vennskap og frykten for å bli uglesett. Elevene fra Stinta og Roligheden trivdes sammen
med Kari Helene Kullerud og Merete Haslund. FOTO: STEIN HARALD ØIGÅRD

Barnekultur kan også være nebbete 
fuglekakkel og innføring i den edle
kunsten magedans.
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Barnekulturuka i Arendal rullet videre i hele går,
og mye mer er i vente helt fram til søndag. 

Aust-Agder Kulturhistoriske Senter bød ung-
ene på kunstig kakkel og annet spetakkel både
tirsdag og onsdag, og i dag er det nye forestilling-
er på Langsæ. Til forestillingen klokka tolv i dag
er det ledige plasser.

Her dreier det seg om fugler og
venner.

Kan fugler være venner? Og kan
en fugl bli venn med en annen fugl
uansett hvor rar den ser ut, eller vil
den bli uglesett?

På Langsæsenteret har de et eget
rom med en masse fugler, men inne i foredragssa-
len lander det et par merkelige fugler som har litt
av hvert å kakle sammen om.

Kultur naturell
Museumslærer Kari Helene Kullerud og drama-
lærer Merete Haslund tar ungene med inn i en
helt spesiell fugleverden der vennskap og uvenn-
skap er tema for forestillingen som har masse av
både humor og musikk.

Hans Inge Fagervik har bidratt med sangen om
fuglen Fønix, og han er også med som musiker i
forestillingen.

Elevene fra Stinta og Roligheden var med på
notene da Agderposten stakk innom, og det viste
seg nok en gang at unger lett lar seg rive med og
blir delaktige i det som foregår selv om virkemid-
lene ikke akkurat kan konkurrere med mye av det
som ruller over TV-skjermen. Naturell kultur er
tross alt noe spesielt.

Unge magedansere
På Kilden var det kurs i den edle kunsten mage-
dans. Amina Bitar Eghnime lærte ungene trinn
for trinn hvordan de skulle bruke både både ma-

ger og hofter til eggende rytmer.
Klassevenninnene Annine Schul-

te Tønnesen (6) og Gina Louisa
Smith Gahrsen (7) lærte fort og had-
de det kjempemoro.

– Vi kan litt fra før, for vi danser
ballett altså, fortalte de.

Magedanslærer Amina vil senere i uka ha opp-
visning med elever fra Kulturskolen, og her blir
det nye magedanskurs til høsten med både et bar-
negruppe fra og med 3. klasse og en gruppe med
noe eldre ungdom.

Den andre dagen på Arendal Internasjonale
Barnekulturuke bød også på konsert med elever
fra Kulturskolen, bildekunst-verksted, teater og
kino. Og rundt barnehjørnet på Kanalplassen var
det stor aktivitet.
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Aniston på topp i USA
Filmen «The Break-Up», med kjæresteparet Jen-
nifer Aniston og Vince Vaughn i hovedrollene, har
til tross for dårlige kritikker inntatt førsteplassen på
amerikanske kinolister. Første helgen på kino spil-
te den inn rundt 38 millioner dollar. (©NTB)

Synger for UMN
Idol-deltakeren Tone Damli Aaberge
åpner festivalturneen til Ungdom mot
Narkotika (UMN) på Stortorget i Oslo
lørdag 10. juni. – Jeg står for det sam-
me synet som dem, sier hun. (©NTB)

Mange filmprosjekter
Will Smith er klar med flere nye
filmprosjekt, blant annet et dra-
ma kalt «Seven Pounds». Men
først kommer dramaet «Pursuit
of Happyness».(©NTB)

Kakkel og spetakkel

UNGE MAGEDANSERE: Annine Schulte Tønnesen og Gina Louisa Smith
Gahrsen syntes det var kjempemoro med magedans, og de lærte fort.

«Vi kan litt fra
før, for vi danser
ballett altså»

ANNINE OG GINA 

Frustrert sjekketriks
På fjernsynsskjermen er Bree en
svært frustrert enkefrue. I virkelig-
heten sjekket skuespiller MMaarrcciiaa
CCrroossss  (44) opp sin blivende ekte-
mann etter å ha sett ham i blom-

sterbutikken. Ifølge Expressen
spurte hun betjeningen om tele-
fonnummeret til kjekkasen, som
var aksjemekleren Tom Mahoney
fra Wisconsin i Midtvesten. 

Eksamen på låven

TITTESKAP: Disse artige «titteskapene» vakte begeistring og nysgjerrighet hos både barn og voksne. FOTO: ERIK HOLAND

FORNØYDE: Avgangsstudentene Turid Noddeland Nygård fra Moland og Marit Mossberg fra Grimstad er svært fornøyd med fordypingsen-
heten i kunst og håndverk. Noen av eksamensarbeidene i bakgrunnen.

«De fleste
slet nok mest
med leiren»

TURID NODDELAND
NYGÅRD

Harsten musikk-
høgskolesjef
Ingeborg Harsten er ansatt som ny di-
rektør ved Norges musikkhøgskole.
Hun kommer fra stillingen som fakul-
tetsdirektør ved Det samfunnsviten-
skapelige fakultet ved Universitetet i
Tromsø. Ingeborg Harsten er født i
Arendal 1953, vokste opp i Oslo og flyt-
tet til Tromsø som 19-åring. Hun er ut-
dannet cand. polit. i sosiologi.(©NTB)


