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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, viss 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.
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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.
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
kulturkonsulent
Tel: 35 00 63 23
Mail: Birte.Nesteng@nome.kommune.no

NOME SJUKEHEIM
TILBUD

UKE

Musikkstunder med Helene Waage
Ingvild og Erik

7
15

RINGSEVJA BO- OG SERVICESENTER
TILBUD

UKE

Ingvild og Erik

15

LUNDETUNET
TILBUD

UKE

Eviggrønne melodier
Lise Mette Møllerbråten og Stian Dalen

14

BJERVATUN
TILBUD

UKE

Eviggrønne melodier
Lise Mette Møllerbråten og Stian Dalen

14

Med forbehold om endringer.
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MUSIKKSTUNDER
UKE 7
Formidler: Helene Waage

INNHOLD
Det blir tre musikkstunder a 30-40 min på noen av stuene i løpet av en dag. Her blir det fokus på kjente og kjære
sanger, og de som kan og vil inviteres til å synge med. En ansatt må være til stede. Det er behov for litt tid i
forkant for å rigge og stemme instrumenter.
Individualisert musikk ved sengekanten:
Ved spesielle behov er det muligheter for sang og spill på liten harpe inne på enkelte pasientrom. Da er det viktig
med dialog med ansatt(e) som kjenner pasientenes og deres behov.
Rytmisk gå-trening:
Etter ønske kan ansatte få lære hvordan beboeren kan gis rytmisk støtte under forflytning ved hjelp av kjente
rytmiske sanger. Slik bruk av rytmisk auditiv stimulering (RAS) kan støtte og lede beboeren til flyt i bevegelsene.

Institusjonsnavn
Nome sjukeheim

Dag/Tid/Klokkeslett
Tirsdag 13. februar kl 10.15
Tirsdag 13. februar kl 11.15
Tirsdag 13. februar kl 13.45

Sted
Sykeavd.
Skjerma
Storstua
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INGVILD OG ERIK
UKE 15
Formidler: Ingvild Homme og Erik Norheim

INNHOLD
"Ingvild og Erik" er en ny og spennende duo som består av Ingvild Homme (vokal) og Erik Norheim (gitar).
De fremfører norske låter fra visetradisjonen og folkemusikken pakket inn i et behagelig duo-format.
Ingvild Homme kommer fra Skien og jobber som profesjonell musiker og sanglærer ved Bø kulturskole.
Erik Norheim kommer fra Siljan i Telemark og jobber som profesjonell musiker og gitarlærer ved Bø kulturskole.

Institusjonsnavn
NOME SJUKEHEIM
RIBO

Dag/Tid/Klokkeslett
Torsdag 12. april kl 1100
Torsdag 12. april kl 1300

Sted
Egnet lokale
Egnet lokale

5

EVIGGRØNNE MELODIER
UKE 14
Formidler: Lise Mette Møllerbråten og Stian Dalen

INNHOLD
«Lise og Stian» er Nome kulturskoles lærerduo.
Lise Mette Møllerbråten (sang) kommer fra Gvarv og jobber som sanglærer ved Nome kulturskole og Skien
kulturskole. Lise er utdannet ved Baratt-Dues musikkinstitutt.
Stian Dalen (gitar) kommer fra Bø og jobber som profesjonell musiker og gitar- og bandlærer ved Nome
kulturskole.

Institusjonsnavn
LUNDETUNET
BJERVATUN

Dag/Tid/Klokkeslett
Torsdag 5. april kl 1030
Torsdag 5. april kl 1230

Sted
Egnet lokale
Egnet lokale
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