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TRYLLEVERKSTED: Kristine Hjulstad lærer barna å trylle på Labro søndag.
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Magisk kunstdag
Labros kunstvenner
byr på en bokstavelig
talt magisk kunstdag
for barn søndag.
| TERJE JENSEN
kultur@laagendalsposten.no

Et nytt innslag på Barnas
Kunstdag er nemlig magikeren
Kristine Hjulstad fra Kongsberg. Hun er en av landets aller
fremste magikere, som stadig
vekk imponerer med sine forestillinger som gjerne er en blanding av trylling og teater.
Søndag inviterer hun til trylleverksted på Labromuseet, hvor
hun vil lære barna å trylle.
– Vi tror dette blir et populært
innslag, som løfter arrangementet ytterligere, sier Nenna

INVITERER: Turid Urheim (t.v.) og Nenna Steinset Halvorsen diskuterer opplegget.
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Steinset Halvorsen og Turid Urheim i Labros kunstvenner.

Lærer å male
Under kunstdagen som går av
stabelen for fjerde gang, får
barna utfolde seg kunstnerisk.
Arrangørene stiller med staffe-

lier og kyndig hjelp for alle som
har lyst til å male.
Klipping og liming av bilder
står også på programmet. Olav
Berdal har laget spennende bilder som fungerer som råmateriale som ungene kan jobbe videre med.

Kunststi

Utstillinger

Men programmet stopper ikke
der. Et annet populært innslag
er barnas kunststi, som følger
løypa til kulturstien på museet.
Her skal de svare på kunstrelaterte spørsmål som er tilrettelagt for barn.
– Dette er en fin aktivitet for
barn og voksne å gjøre sammen,
fastslår Urheim og Steinset
Halvorsen. De understreker
samtidig at dette er et arrangement som retter seg mot hele
familien fra barn til besteforeldre.
Også i år får barna tilbud om
ansiktsmaling, og «ballongmannen» er på plass for å lage figurer.
I tillegg kan de kaste ball på
flasker eller fryde seg over de
fine vannmodellene på museet.
Her er både kvernkall, tømmerrenne, vannhjul og sag.

De får også møte «voksen»
kunst i form av de to utstillingene på Labro.
I det nye Labrogalleriet har
Oddvind Ørbeck en større utstilling, hvor «mennesket reiser
seg» er gjennomgangstemaet. I
Labrokaféen viser Kunstnerkvartetten sine bilder. Her er
det også salg av håndarbeid søndag.
Værutsiktene for søndag er
gode, men hvis værgudene slår
seg vrange, kan aktivitetene
flyttes under tak.
Barnas Kunstdag er i ferd
med å bli en populær tradisjon.
– Vi synes det er viktig å fremme kunstinteressen hos barn,
og samtidig inspirere deres
egen kreativitet, fastslår Turid
Urheim og Nenna Steinset
Halvorsen.

Stephen Ackles på Gamle Norge
Han har blitt
karakterisert som
Norges svar på Jerry
Lee Lewis, Little
Richard og Elvis
Presley.
| TERJE JENSEN
kultur@laagendalsposten.no

I kveld er sangeren, pianisten og

låtskriveren Stephen Ackles klar
for Gamle Norge. Ackles har 30
år bak seg som artist, og har utgitt 13 album og en rekke singler.

tainer med et stort musikalsk
spenn. Han spiller så vel rock ’n’
roll og blues som gospel og country.

Spellemann og Grand Prix

Med legendene

I løpet av denne tiden har han
blant annet blitt nominert til
Spellemannsprisen flere ganger,
og i 1990 ble han kåret til årets
beste countryartist.
Han har dessuten deltatt i norske Melodi Grand Prix tre ganger.
Ackles er en folkekjær enter-

Det er ikke bare i Norge Stephen
Ackles er populær. Han turnerer
over store deler av Europa og
har delt scene med en rekke musikklegender. Det gjelder blant
andre Johnny Cash, Carl Perkins, Waylon Jennings, Kris
Kristoffersen, Jerry Lee Lewis
og Tom Jones.

PÅ GAMLE NORGE: Stephen Ackles.

