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Østfoldmuseene har ansatt Bård Alsvik som ny 
avdelingsdirektør med ansvar for Borgarsyssel 
Museum, Folkenborg museum og Moss by- og 
industrimuseum. Alsvik tiltrer fra 1. august 2018 
og overtar etter Hege Hauge Tofte, som tiltrer 
som direktør for Østfoldmuseene fra 1. mai 
2018.  Bård Alsvik har hovedfag i historie med 
sosiologi og etnologi i fagkretsen. Han kommer 
fra en stilling som spesialrådgiver i seksjon for 
forskning i Arkivverket.

østfoldMuseene

Ny direktør

Moss kAMMerkor: En lystig gjeng som gleder seg til våren og allsangkveld.  foto: PrivAt

Moss kammerkor inviterer 
til konsert og lystig allsang-
kveld på Arena til torsdag.
Geir Hansen 

– Ta med stemmen og det du 
har av sangglede, så synger vi 
våren inn sammen, oppfordrer 
Åge Hanssen i kammerkoret.

På programmet står sanger i 
mange sjangere. Alt fra svenske 
viser til gode gamle norske san-
ger, - fra Taube og Prøysen til 
Springsteen og Cohen. 

Noen sanger synges som all-

sang, andre flerstemt eller som 
kanon. Koret skal også ha en 
egen liten konsertavdeling.

I løpet av kvelden blir det 
gjesteinnslag fra Kor Artig og 
teatergruppa Fiin Årgang.

– Dette er en helt ny satsing 
fra koret, og til denne kvelden 
har vi skrudd sammen et entu-
siastisk husband blant kormed-
lemmene som komper det hele. 
Vi gleder oss stort, og er ganske 
spente, sier Hanssen.

synger våren inn 

Moss kulturskole 
reiser rundt til sko-
lene i distriktet for å 
vise seg fram og re-
kruttere nye elever.
Geir Hansen 
geir.hansen@moss-avis.no

– I løpet av to uker er vi nå på 
turné rundt til alle skolene i 
Moss, Våler og Rygge. I dag kjø-
rer vi tre halvtimes konserter, 
og her på Ramberg skole har vi 
med rockeband, dansere, fløy-
tister, trekkspillere og en san-
ger, forteller kulturskolelærer-
ne Trond Gundersen og Jo 
Fahlstrøm.

Har ventelister
Kulturskolen har ventelister på 
noe av tilbudet, men på dans, 
musikkbarnegrupper og korps-
instrumenter er det god plass.

Dette er andre året hele kul-
turskolen reiser rundt i distrik-
tet på skoleturné.

– Vi skal skape god stemning, 
vise oss fram og rekruttere nye 
elever. Det var flere interesserte 
i fjor og da ble det faktisk sånn 
at ventelistene på enkelte ting 
ble enda lengre, sier Fahlstrøm.

skolen har 600 elever
Hovedopptaket til kulturskolen 
har søknadsfrist 1. mai, men de 
har også opptak i løpet av året 
ved ledig kapasitet. Skolen en-
gasjerer i dag nærmere 600 
elever.

– Elevene er så positive og tar 
seg gladelig fri fra skolen én 
dag, for både å gi og få en an-

nerledes skoledag, sier Otto 
Kiss som er dirigent på konser-
ten.

Det meste av undervisningen 

foregår individuelt eller i min-
dre grupper, og undervisnings-
året er 36 uker. Tilbudet er for 
barn og unge opp til 19 år, og 

elevene får medvirke i ulike 
konserter, forestillinger og ut-
stillinger gjennom året. Kultur-
skolens hovedbase er på Bytår-

net skole, men noe undervis-
ning foregår også på andre sko-
ler i kommunene.

Skal besøke skolene i distriktet

Kulturskolen på PR-tur

God steMninG: Moss kulturskole viser seg fram på Ramberg skole. Ida Hein er bak mikrofonen.  foto: Geir HAnsen


