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E-bokutlån kan bli videreført
– Vi hadde en veldig god og konstruktiv samtale. Det er stor sannsynlighet for at det i løpet av kort
tid ligger en ny avtale på bordet
slik at prøveordningen kan bli forlenget, sier konstituert seksjonssjef Arne Vestbø i Kulturrådet til
NTB.

Kulturrådets
prøveprosjekt
startet 1. januar fjor, og omfatter
sju bibliotek/biblioteksammenslutninger, men bare to har kommet i gang med utlån av e-bøker.
Avtalen gjaldt i første omgang titler utgitt i 2012, som kan lånes ut
fram til 1. juli i år. (ANB-NTB)

Musikere på masternivå

INNTAR BYEN
HAMMERFEST

Jun (23) og Dario (27)
er to av 17 musikere
som skal berike kulturlivet i byen fram til
lørdag.
KIM GAARE
kig@fd.no

– Det er fint å se folk stoppe opp å lytte, sier Dario.
Du så kanskje Jun og Dario på Nissensenteret lørdag formiddag med
åpen instrumentkoffert, hvor de framførte klassiske noter på cello og fiolin.
Vel, de er ikke omreisende artister,
men mastergradsstudenter fra Norges
musikkhøgskole. Frem til lørdag skal
de bidra til «Kulturtrøkk» i byen – og
puste nye impulser inn i kulturlivet.

Treårig prosjekt
Det er Hammerfest kulturskole i samarbeid med musikkhøyskolen som har
fått til «erfaringsprosjektet» som varer åtte dager. Rektor Frode Sollie håper prosjektet vil berike byen.
– Dette er musikere som skal ut i
verden. Vi har fått til et samarbeid
hvor 1. års masterstudentene skal få
erfaring med publikum og undervisning.
– Og hvor vi får økt aktivitet i kulturlivet. Samtidig vil vi vise fram byen
vår, sier rektor som håper noen av studentene, som i framtiden kan velge
læreryrket, ønsker å komme tilbake
hit.

Stort program

Hammerfest kulturskole inviterer til «Kulturtrøkk» hele denne uken. Lørdag framførte Jun og Dario klassiske verk på senteret.
Alle foto: Kim Gaare

Marit Hansen, Violet Karoliussen, Gudrunn Rollefsen og Ingeborg Nyvoll
Olsen likte showet til studentene og lokale artister på AKS lørdag.

Elever på kulturskolen får denne uken opplæring fra musikere på masternivå. Torsdag skal de vise hva de har lært, på storbandkonsert.

Musikerne har mye på programmet
som inneholder blant annet dansevisning, gallakonsert og storbandkonsert. Sistnevnte skjer i lag med lokale
musikere fra kulturskolen.
Lørdag som var holdt studentene en
«kick–off konsert» på AKS hvor flere
klassiske stykker ble framført, i tillegg
til jazz.
Blant et 20-talls publikummere var
Marit Hansen, Violet Karoliussen,
Gudrunn Rollefsen og Ingeborg Nyvoll Olsen som syntes det var et flott
arrangement.
– Det er fantastisk at vi kan oppleve
sånne ting i Hammerfest, sier Marit.
– Det var artig, og litt annerledes i
forhold til det man er vant med, sier
Violet.
– Vi er enkle sjeler og er ikke så ofte
på klassiske konserter, så det var moro
å få med seg sånt også, sier Gudrunn.
– Helt fantastisk at man får til noe
sånt i Hammerfest, sier Ingeborg.

