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Den kulturelle spaserstokken
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VÅR 2020

INFORMASJON OM DKSS NOME
Nome kommune mottar tilskudd fra Telemark fylkeskommune til ”Den kulturelle spaserstokken”. Målet med
tilskuddsordningen er å legge til rette økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan
utvikles gode kunst- og kulturprosjekter innenfor et mangfold av sjangrer og kulturuttrykk for eldre i kommunen.
Midlene skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet.
Arbeidet med tilretteleggingen har tatt utgangspunkt i Den Kulturelle Skolesekken (lignende kulturtiltak for
skoleelevene), og det er lagt vekt på lokal forankring og samarbeid med lokale, profesjonelle kulturutøvere og
institusjoner.

INSTITUSJONENS ROLLE
Institusjonene skal være bindeleddet mellom DKSS-utøvere og KFF-avdelingen og bør ha arrangøransvaret.
Institusjonens ansvar:


Lese nøye gjennom og sette seg inn i den informasjon institusjonen får fra KFF-avdelingen.



Sørge for løpende informasjon til alle ansatte som blir berørt



Sjekke på et så tidlig tidspunkt som mulig at praktiske ting rundt arrangementet/ besøket er i orden (timeplan,
lokaler, div. tekniske krav og lignende som er satt opp kan imøtekommes).



Markedsføre tilbudene som institusjonen får til brukere og ansatte, pårørende med flere, bla. ved å henge opp
plakater, hvis det finnes.



Sørge for et så vellykket arrangement som mulig.



Sørge for at institusjonen tar godt imot utøvere som kommer på besøk.



Sørge for at alle deltagere er godt forberedt til tilbudet som blir gitt, og at en viser respekt for utøverne og
hverandre.



Gi tilbakemeldinger så tidlig som mulig dersom det er vanskeligheter/problemer med å imøtekomme krav,
overholde tidsfrister.



Sørge for at tidsfrister holdes.

Ikke nøl med å kontakte KFF-avdelingen viss det er noe som er uklart, ser feil ut, noe en lurer på, trenger hjelp til
med mer.
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Nome kommune, avdeling for Kultur, Fritid og Folkehelse
Adresse: Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Cedomir Popadic
kulturskolerektor
Tel: 35 00 87 06
Mail: Cedomir.Popadic@nome.kommune.no

Birte Nesteng
kulturformidler
Tel: 35 00 63 23
Mail: Birte.Nesteng@nome.kommune.no

NOME SJUKEHEIM
TILBUD

UKE

Blanda drops
Irish stew
Nylonstrømpa

8
12
17

RINGSEVJA BO- OG SERVICESENTER
TILBUD

UKE

Blanda drops
Irish stew
Nylonstrømpa

8
12
17

BJERVATUN
TILBUD

UKE

Knøttedans med Nome kulturskole

13

*Med forbehold om endringer
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BLANDA DROPS
UKE 8
Formidler: Hans Martin Eriksen

INNHOLD
Hans Martin Eriksen kommer fra Langesund og har spilt offentlig siden på midten av 70-tallet. Han har sin sang- og
musikkutdannelse fra Østlandets Musikkonservatorium i Oslo og har produsert flere temakonserter for Den
Kulturelle Spaserstokken.
«Blanda Drops» gir oss nettopp det, melodier fra ulike genre. Hans Martin begynner med «Jag har bott vid en
landsväg» og fortsetter med et par melodier til som kommer til oss på livets landevei. Så beveger vi oss over i det
melodiøse sommerlandskapet og her blir det allsang med sj-sprøyt og saltvann i luggen. Deretter dras trekkspillet
fram og damenes vals serveres, før vi tar en tur til «Søta bror» og dansefestene i Folkparken.
Velkommen til en svingom midt på blanke formiddagen!

Institusjonsnavn
Nome sjukeheim

Dag/Tid/Klokkeslett
Torsdag 20. februar kl 1100

Sted
Egnet lokale

RIBO

Torsdag 20. februar kl 1330

Egnet lokale

GRATIS INNGANG
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IRISH STEW
UKE 12
Formidler: Irish stew

INNHOLD
Det blir irske folketoner når Irish Stew markerer St. Patrick’s Day tirsdag 17. mars.
Irish Stew spiller all slags irsk musikk, fra de gamle kjente tradisjonelle låtene, egenkomponert musikk, til nye irske
låter. Bandet veksler med å spille rolige ballader, til de mer livlige, kjente drikkevisene. Mellom sangene har
bandet noen irske historier som blir gjenfortalt i sangene. De lover at publikum skal få en konsertopplevelse de
ikke glemmer.

Institusjonsnavn
Nome sjukeheim

Dag/Tid/Klokkeslett
Tirsdag 17. mars kl 11

Sted
Egnet lokale

RIBO

Tirsdag 17. mars kl 1330

Egnet lokale

GRATIS INNGANG
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KNØTTEDANS
UKE 13
Formidler: Nome kulturskole

INNHOLD
Generasjonsmøter stimulerer sansene hos de eldre, og det kommuniseres gjennom både latter, smil og prating.
Dette er viktig stimulering for å ivareta kognitive evner. Systematisk stimulering er viktig for hjernen, og kan
bidra med å forsinke utviklingen av demenssykdom, viser forskning.

Knøttedans-elever ved Nome kulturskole kommer på besøk og gir beboerne barnlig glede med en liten
danseforestilling.
Institusjonsnavn
BJERVATUN

Dag/Tid/Klokkeslett
Torsdag 26. mars kl 1800

Sted
Egnet lokale

6

NYLONSTRØMPA
- da mor ble sexy UKE 17
Formidler: Underholdningsvogna

INNHOLD
En humoristisk, energisk og varm forestilling om kvinnefrigjøring og strømpesømmer, storrengjøring og søte
drømmer.
Forestillingen finner sted i en typisk Oslobygård på slutten av 1950-tallet hvor vi blir kjent med de to naboene Nelly
Hansen og Solgunn Nilsen. Publikum får også møte ektemannen Ole, sladrekjerringen Gurine, og den flørtende
strømpeselgeren. Her blir det nostalgiske gjenhør med sanger som «Sussebass» og «I wanna be loved by you», jazz
av Burt Bacharach og revyviser av The Monn Keys så vel som Lalla Carlsen, samt nyskrevne låter som feirer
jubilanten nylonstrømpa.

Institusjonsnavn
Nome sjukeheim

Dag/Tid/Klokkeslett
Torsdag 23. april kl 1100

Sted
Egnet lokale

RIBO

Torsdag 23. april kl 1330

Egnet lokale

GRATIS INNGANG
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