kultur
Moss Avis

kultur

Tirsdag 28. mars 2017

E-post: kultur@moss-avis.no
Les mer på moss-avis.no

17

trekkspill

Mange medaljer
Moss Spellemannskompani deltok med tre
orkestre i distriktsmesterskapet i trekkspill. I
klassen for gammeldans ble det gull på seniororkesteret. I klassen for underholdningsmusikk
ble det sølv på juniorene i 1. divisjon og med
piratmusikk og samba svingte rekruttorkesteret
seg til bronse i 2. divisjon. En fornøyd musikalsk
leder Otto Kiss med Selin Utas og Hamshavi Karunaivel som viste fram gode ferdigheter med
klassiske musikkstykker i yngste solistklasse.

Anette Havna Tømmerholen vil etablere ny dansefestival

Byr opp til Rå Dans i Råde
Med dansefestivalen «Rå
Dans» vil Anette H. Tømmerholen (30) bidra med noe
positivt for dansen og for
kulturen i hjembygda Råde.
Torgeir Snilsberg

torgeir.snilsberg@moss-avis.no

Pilotutgaven av festivalen skal arrangeres fra 25. til 29. juni.
– Jeg vil skape en arena for dansekunstnere med råe ideer, prosjekter og forestillinger, dansekunstnere som vil vise dette
til andre utøvere, danseinteresserte og
kommunens befolkning, sier Tømmerholen til Moss Avis, og fortsetter:

Gratis for barn og unge
– Festivalen skal ha et stort fokus på barn
og unge i kommunen, og det vil blant annet være gratis danseundervisning 26.–
29. juni som ender med en forestilling
siste dag av festivalen. Danseundervisningen skal være gratis, slik at alle barn
og unge som ønsker å danse skal få være
med, understreker Tømmerholen.

Jeg håper denne festivalen får folk ut av byene og
inn til bygda Råde, hvor
jeg vil skape en skikkelig dansefest

"

Anette H. Tømmerholen
Dansefestivalarrangør

Hun forteller at en dansefestival av den
sorten hun nå vil skape foreløpig ikke finnes Østfold, men derimot eksisterer i flere ulike varianter rundt omkring i landet.
– Derfor ønsket jeg å opprette en festival her i Råde, kalt Rå Dans. Råde ligger
flott plassert i forhold til byene, og jeg håper denne festivalen får folk ut av byene
og inn til bygda Råde, hvor jeg vil skape
en skikkelig dansefest, sier Anette.
Hun vil ha undervisning i flerbrukshallen og oppvisninger i Bøndernes Hus og
utendørs i Karlshus sentrum.

To måneder i Berlin
– Mye er planlagt, men mye arbeid gjenstår også – blant annet finansieringen.
Dette vil jeg jobbe videre mens jeg er i
Berlin på et dansekunststipend i april og
mai, forteller 30-åringen.
Hun gikk på danselinja på Kirkeparken
videregående skole og har bachelor i
dans med praktisk pedagogisk utdanning
(PPU) fra Stavanger. I tillegg har hun utviklet ferdigheter og kunnskaper på Trøndertun Folkehøgskole, på Kulturama i
Stockholm og Atlantis i Oslo og på danseworkshops og stipendreiser til Berlin,
New York, Sverige, England og Spania.
Noe hjembygda nå får glede av.

STREKKER SEG FOR HJEMBYGDA: Dansekunstner Anette H. Tømmerholen håper at den nye dansefestivalen blir et

attraktivt tilbud på kulturfronten i Råde. 

Foto: Torgeir Snilsberg

