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Bowie-hyllest blir live-streamet

OSLO Fans av David Bowie kan få se hyllestkonserten
som finner sted fredag i New York som livestream – forutsatt at de donerer et passe beløp til veldedighet.
Arrangørene har ifølge BBC inngått samarbeid med
Skype på grunn av den voldsomme forhåndsinteressen
for konserten i Radio City Music Hall 1. april, der blant
andre Mumford & Sons, Blondie, Michael Stipes, The
Flaming Lips, Rickie Lee Jones, Jakob Dylan, The Pixies
og Anna Calvi står på artistlisten. I alt 18 artister og band
skal gi til beste sine tolkninger av David Bowie-låter
denne kvelden, der også Bowies produsent Tony
Visconti forventes å entre scenen.(NTB).

stor bredde: Kulturskolen hadde festforestilling på Parkteatret i juni 2014, med blant annet dette sang- og musikkinnslaget. 

Foto: Geir hansen

Kulturskolen i Moss er 20 år

Feirer med stor jubileumsfo
Mandag 4. april byr
Kulturskolen på en
stor festforestilling
på Parkteatret.

kulturskolen
Mette Eriksen

mette.eriksen@moss-avis.no

S

lik vil Kulturskolen markere at den fyller 20 år i
år.

– Cirka 150 barn og unge skal
stå på scenen under denne jubileumsforestillingen, sier rektor Lars Jegleim.
Forestillingen vil vise et
tverrsnitt av hva Kulturskolen
står for i dag. Innimellom blir
det også tilbakeblikk på Kulturskolens historie gjennom 20
år.
– Elevene er i alderen fire til
19 år. De har øvd i flere måneder til denne store jubileumsforestillingen, sier Jegleim.
Jubileumsforestillingen
inneholder både dans, teater,

bildekunst og musikk. Den blir
en fyldig og variert forestilling i
to akter.

Trekkspill
Når publikum ankommer Parkteatret, vil de bli tatt imot i foajeen
av
Moss
Spellemannskompanis rektruttter.
De byr på friske trekkspilltoner. Før publikum beveger seg
videre inn i salen, får de anledning til å se utstillingen med
bilde-elevenes arbeider.
– Teatergruppa Rabalder bidrar med et utdrag fra stykket

konferansierer: Sofie
Bjerketvedt og Kai Thomas Ryen
Foto: Terje holm
Larsen. 

pensjoneres: Lars Jegleim
har vært Kulturskolens rektor i
Foto: Geir hansen
20 år. 

«Oliver». Og A.P.P.L.A.U.S. gir
en liten smakebit av årets musikalframførelse, «Hairspray»,
røper Jegleim.

De yngste barna vil framføre
en dans, og barnekoret vil synge en sang av Cecilie Nesstrand, som også er korets le-

kultur ● 21

Onsdag 30. Mars 2016

Moss Avis

Gleder seg over gode kinotall i påsken

Slitsomt navnebytte

OSLO 4600 mennesker var innom kinoen i påskeferien. – Det dårlige påskeværet har vært positivt for oss,
sier markedsansvarlig på SF Kino Moss, Tony Fjærgård.
Fra onsdag til søndag hadde kinoen over 2800
besøkende og 1. påskedag var nesten 800 mennesker
og så film.– Vi har absolutt et høyt snitt. Det er bare i
juleferien og vinterferien at flere går på kino i Moss, sier
han. Han tror at kombinasjonen av dårlig vær og
populære filmer er grunnen til at så mange har besøkt
kinoen i påsken. 23. mars hadde filmen Batman v
Superman: Dawn of Justice, premiere og i løpet av
helgen var filmen allerede sett av 1500 mennesker.

OSLO Rikskonsertene skal i løpet av året bli en etat med
nasjonalt ansvar for Den kulturelle skolesekken – og
navneprosessen later ikke til å være uproblematisk.
Selv kom Rikskonsertene opp med navneforslaget
Kulturverket, melder Periskop.no, som i likhet med
Ballade fikk avslag på innsyn i saksdokumentene. Men
den nye etatens egen navnevinner ble vraket, opplyser
kommunikasjonssjef Ingeborg Vea i Rikskonsertene.
Hun sier til Periskop at man har kjørt «omfattende og
involverende prosesser» både med nettverket og egne
ansatte, fordi man anså det som viktig å få et navn som
man skal identifisere seg med i lang tid fremover. (NTB).

nok en suksess: I 2012 oppførte A.P.P.L.A.U.S. Spelemann på taket.

tilbakeblikk: Fra generalprøven til A.P.P.L.A.U.S. på «Hair» in 2002. 

Foto: Geir hansen



orestilling på Parkteatret
!

Jeg synes jeg har
byens fineste
jobb

Lars jegleim,
rektor på Kulturskolen i Moss gjennom 20 år

ten «The fantastic four». Sistnevnte består av fire gutter. Pianomusikk blir det også, både
firhendig og solo, i verker av L.
Anderson, Chopin og Liszt, utdyper Jegleim.

Tidligere elever
der.
– Vi får også høre en operaarie av Händel og flere kammerensembler i forskjellige sammensetninger med fløyte, gitar, slagverk og strykekvartet-

Sofie Bjerketvedt og Kai Thomas Ryen Larsen er konferansierer. De er begge tidligere
kulturskoleelever.
– Vi har også fått noen hilsninger fra tidligere elever. De
har sendt inn filmsnutter som
viser hva Kulturskolen har be-

tydd for dem. Noen bor i Moss,
andre i New York og Stavanger,
sier han.
Greatest Kiss blir det også.
Det er rock i et arrangement av
Jo Fahlstrøm.
– Og vi får symfonisk musikk
av Kulturskolens symfoniorkester i verker av Brahms,
Nordraak, filmmusikk av John
Williams og en ABBA-låt, tilføyer han.
Jegleim har vært kulturskolens rektor helt siden starten
for snart 20 år siden. Til høsten
fyller han 70 år, og da går han

over i pensjonistenes rekker.
– Det er viktig å understreke
at konserten på Parkteatret
ikke er noen avskjedskonsert
for meg, men en jubileumsforestilling for Kulturskolen.
Men når det er sagt, så har jeg

hatt 20 fine år som kulturskolerektor i Moss. Jeg synes jeg har
byens fineste jobb. Men etter
20 år kan det være på tide å
overlate roret til nye krefter,
legger Jegleim til.
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