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Det skjer:

Kongsberg Spel-og
Dansarlag.

FOLKEMUSIKK og dans på
Lågdalsmuseet kl. 19.00.
Tor Inge Tønnesen spiller til
dans. Kurs i telespringer kl.
18.00 til 19.00. Arrangør

FORENINGEN FOR
BRYSTKREFTOPERERTE
Kongsberg/Numedal har
Rosa sløyfe-aksjon i gågata
kl. 12.00 – 18.00.

STRIKKEKAFE PÅ VESTSIDA
Har du lyst til å strikke,
hekle, hakke, pjone, gimpe,
nålebinde med mer. Ta med
deg håndarbeid og kom
innom. Kongsberg
Husflidslag, Husfliden,

Strikkestua og Ullrik ønsker
alle hjertelig velkommen.
Bakeriet på Nytorget kl. 18.3021.00.
HAR DU RUSPROBLEMER?
NA-Kongsberg (anonyme
narkomane) holder møte

torsdager kl. 19.00 i
Norkirken, Myntgata 19.
Åpent møte 1. torsdag i mnd.
MÆLLOMBEITE på
Sanitetshuset i Passebekk
torsdag fra kl. 14.30-17.30.

Kristine Hjulstad gleder seg
til magisk barnelørdag på Mølla.
| CAROLINE NESBØ BAKER
redaksjonen@laagendalsposten.no

Hun ble tatt opp i den Magiske
Cirkel, tryllekunstnernes organisasjon allerede som 14 åring,
og vant den gjeve «Årets tryllekunstner»-prisen som 20-åring.
Kristine Hjulstad er en magiker
av verdensklasse.

Fredrik Wandrup

Egen stil

Fredrik
Wandrup nå som
bokbader
Fredrik Wandrup er en av
Norges mest profilerte journalister.
Wandrup har vært journalist i Dagbladet siden 1976.
Med stor innsikt og entusiasme har han skrevet om alt fra
haikudikt til hardkokt krim,
fra Hong Kong action til
countryrock og jazz.
Han har også markert seg
som utenriksreporter, featurejournalist, petitskribent og
kommentator, og har dessuten
skrevet
en rekke essays og
artikler
i ulike
tidsskrifter og antologier.
Wandrup er forfatteren bak
de to særdeles suksessrike
litterære biografiene om
Jens Bjørneboe og Olaf Bull.
Med sin kombinasjon av
psykologisk innsikt, evne til
å tolke interessant kildemateriale og et stilsikkert språk
gir Wandrup nære, informative og litterært sett spennende portretter i sine biografier.
Fredrik Wandrups omfattende litterære kunnskaper
kom klart til uttrykk da han i
2008 ga ut «Wandrups valg»
med undertittelen «333 boktips fra Fredrik Wandrup».
Dette er en inspirerende og
uhøytidlig guide for alle som
er glad i å lese og dekker i alt
ti kategorier, fra kjærlighet
til død, fra klassikere til
krim. Utvalget er blitt den
store bokbibelen for alle litteraturelskere. En bok som
feirer lesegleden!
Fredrik Wandrup har også
begått en kriminalromanen
«Svart Poker», som er en forrykende roman for alle som
liker popkultur, spenningsromaner og klassisk «pulp».
Vi i Kongsberg Krim er glade for å ha Fredrik Wandrup
tilbake i Kongsberg denne
gangen som «bokbader».

Arve Fretheim

Lørdag tryller hun for barn på
EnergiMølla.
– Barn blir ofte litt forvirret
av meg, jeg passer liksom ikke i
noen kategori de kjenner, ikke
er jeg mann med flosshatt, og
ikke er jeg en
heks med hårete
vorter,
ler hun.
– Men jeg
opplever ofte
at barn sier at
de også vil
lære seg å
trylle
etter
forestillingene mine, både jenter og gutter.
Som en av få kvinnelige tryllekunstnere i verden er hun bevisst på at hun har en helt særegen stil, mindre harry og mer
glamorøs enn de fleste.
– Jeg er veldig opptatt av at
ting skal se vakre ut, og bruker
en god del ressurser på rekvisitter og det estetiske generelt.

Glede seg over undring
Når hun skal trylle for barn er
farger et veldig viktig virkemiddel.
– Jeg elsker å opptre med barn
som publikum, de har en lekenhet som jeg setter stor pris på,
og de har også evnen til undring, til å la seg glede over det
de ikke forstår.
Barn er også et veldig aktivt

Kronprinsparets Fond gir i november ut en CD med nye og gamle julesanger fra utvalgte norske artister, melder plateselskapet Universal.
Fondet vil de neste årene sette søkelys på den avgjørende livsfasen
som ungdomstiden er – ved å motivere og legge til rette for at ungdom
kan bruke sine muligheter og ta ut sitt potensial.
Blant artistene som er med har vi Stein Torleif Bjella, Moddi, Thomas Dybdahl og Marit Larsen.

Åpen scene og country-rock
Jack Stillwater spiller
konsert før scenen åpnes
for spillesugne på Mølla
fredag.

publikum, og hun er vant til
tilbakemeldinger
underveis,
med mange gode forslag til
hvordan hun gjør triksene sine.
– De er ganske avanserte, og
har foreslått at jeg bruker høyteknologiske løsninger som microchips og magneter, ler hun

| CAROLINE NESBØ BAKER
redaksjonen@laagendalsposten.no

Terje Espenes er vokalist og låtskriver i bandet Jack Stillwater.
Han bor i Hokksund og jobber
på Kongsberg, men har aldri
opptrådt med bandet sitt her.
– Jeg gleder meg til endelig å
spille i Kongsberg, det er jo en
kulturby av dimensjoner, smigrer han.

Kryptisk kunnskap
Det hun bruker i sin magi er
kunnskap om persepsjon og
menneskesinnet, hvordan vi
oppfatter det rundt oss,
– Jeg gjør det usynlige synlig,
og det umulige mulig, sier hun
kryptisk, og hun lover at det
skal bli mye å undre seg over
for store og små på EnergiMølla
lørdag.

Familier med barn er
et viktig publikum som
også bør ha et kulturtilbud
av god kvalitet
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Julesanger med mening

BARNAS HUS har åpent kl. 1014 i PA Munchs gate 2 på
Jonsekollen. Barnas hus er et
tilbud for barn i
aldersgruppen 0-6 år. Her kan
barna leke og de voksne treffe
folk å prate med over en kaffe.
Ta med niste.

Leken og fargerik magi for barna

KULTUR

Country-rock
Fredag skal bandet spille en liten konsert i forkant av kveldens Åpen Scene-arrangement
på EnergiMølla.
Med seg har han Morten Huseby på gitar, Arne Harald Foss
på trommer, og Erlend Torp på
bass.
Bandet spiller stemningsfull
country-rock, og vokalisten
trekker fram referanser som
Ryan Adams og Wilco, sistnevnte spilte på Tubaloon under jazzfestivalen i 2007 og er et av de
mest respekterte i sjangeren.

Drømmer om
egen festival

Hun synes det
er fint at EnergiMølla forsøker å skape et
tilbud til barnepublikumKristine Hjulstad met,
– Byen trenger et godt tilbud til denne gruppen, familier med barn er et
viktig publikum som også bør
ha et kulturtilbud av god kvalitet.
Denne tanken har hun tatt
med seg i planleggingen av en
egen kulturfestival for barn,
– Jeg har en drøm om en egen
festival her i byen for barn, med
klovner, akrobater, magi og musikk.

Gode råd til nykommere
Espenes er godt kjent med
åpen-scene-konseptet,
han
startet selv sin karriere på slike
arrangementer på kroa ved
Høgskolen i Oslo.
– Det var en veldig skummel
og veldig god erfaring, sier han,
og har har et godt råd til de som
tenker på å prøve seg på scenen
fredags kveld:
– Senk skuldrene og fokuser
på formidling, man trenger ikke
være så nøye på det tekniske
om man klarer å formidle en følelse.

Kunst for barn
Mens en slik festival ennå er på
idestadiet, har hun konkrete
planer om å samarbeide med
Labro Art, om «Barnas kunstdag» neste september, et arrangement med spesiell fokus på
kunst for og med barn.

Album nummer to
PÅ BØLGELENGDE: Magiker Kristine Hjulstad mener at barn ikke selv vet hvor morsomme og kloke

Sputnik gjester Flesbergtunet
Det er ingen ringere enn
Sputnik som står for
underholdningen under
høstfesten på
Flesbergtunet fredag.
| TERJE JENSEN
kultur@laagendalsposten.no

Da blir det garantert høy stemning på arrangementet, som
Flesbergtunet og Loppetussene
står bak.
Kultfiguren fra Drangedal,
som har solgt over en million
plater og et utall truser, er nærmest en levende legende.

TIL FLESBERG:
Sputnik spiller på høstfesten.

– Et symbol på norsk folkelighet, for å sitere Wikipedia.
Han er dessuten plateaktuell.
I sommer slapp han sin 23. plate
med tittelen «Hjemkomsten til
Johanna».
Her presenterer han slutten
på historien som startet med
braksuksessen «Skilles Johanne» som gjorde han til rikskjendis i 1986.
Og historien får en lykkelig
slutt i og med mannen etter 25
år til sjøs vender hjem til Johanne.
– Så sier han at det haster før
de havner på gamlehjem, så gifter de seg, forteller Sputnik alias Knut T. Storbukås til NRK.
Det er ikke bare det norske
publikummet som har falt for
Sputniks låter. Nå er også hans
sanger i ferd med å innta Amerika.
Det amerikanske bandet Hayseed Dixie har solgt mange hundre tusen plater med sin versjon av «Skilles Johanne».

de er, derfor elsker hun å opptre for dem.

– Jeg er opptatt av å skrive sterke låter som står på egne bein,
de skal formidle en følelse og en
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ÅPEN SCENE: Terje Espenes er vokalist i bandet Jack Stillwater, og har mange gode
FOTO: PRIVAT
råd til nybegynnere med nerver.
stemning til lytteren, forteller
han, og legger til at hvis man i
tillegg kan fortelle en god historie med tekstene er lykken komplett.
Bandet er i ferd med å spille
inn plate nummer to, det første
albumet ga de ut selv i 2007.

Billig alternativ til «Idol»
Bandet er et ubeskrevet blad
for de fleste i Kongsberg, hvorfor skal folk ta veien til Mølla
fredag kveld?
– Det er et billig og godt alternativ til «idol» i sofakroken, ler
Espenes som håper på å få dele
musikken sin med mange
Kongsbergfolk.

Åpner for fullt band
Dette er tredje gang EnergiMølla åpner scenen. Forrige gang
var
det
bare
rom
for
singer/songwritere med gitar
og vokal, men denne gangen rigger de for fullt band, melder de
på Facebookgruppen sin, men
ber folk om å ta med egne cymbaler, elgitarer og basser
– Vi håper å se mange av dere
på og foran scenen. Det er bare
å dukke opp og gi beskjed, så får
vi dere opp på scenen – om det
så er for en minikonsert eller
jam, sier daglig leder Merete
Rustand Solli.

Høst Meny: Tilbud torsdag til lørdag
Surret lammestek
med rosmarin og
sopprisotto

Tilbud

Tilbud

Tilbud

Tilbud

Fersk, surret

Nykvernet

Fersk

Define/Sunsilk

karbonadedeig

lammestek

naturell, fra kjøttdisken

129

00

ord.pris
169,00/kg

fra kjøttdisken

99

00

ord.pris
139,00/kg

Vi tar forbehold om eventuelle
trykkfeil og prisjusteringer.

Få oppskrift i butikken, på meny.no, vår iPhone app
eller ved å sende MENY til 2229.

sushi, 10 biter

79

90

ord.pris
99,00/brett

alle produkter

÷30%

