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DEL OG FINN FREM I KULTUREN  
Ringblad.no ønsker å samle kulturen  
i hele regionen. Gjør kulturkartet komplett  
ved å legge inn ditt arrangement i  
«Det skjer»-kalenderen på ringblad.no.  
Her kan du også dele opplevelsene.  
DEL DE GODE OPPLEVELSENE  
Legg inn tekst, bilder og video fra arrangementer 
du har vært på ring-kultur.origo.no  
Er du tidlig ute, kan saken din også  
komme på trykk i papiravisen.
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Alle mennesker 
er unike.
BIRGITTE JACOBSEN

Koordinator Kulturakademiet

Razorbats ble tidligere i år 
kåret til et av Norges mest 
lovende band av Pyro på P3. 
Nå kan du oppleve dem live 
på Taffes.

ANETTE MARCELLE 
HALLQUIST
amh@ringblad.no 916 52 044

Denne høsten skal Hønefoss 
rockes, og hele 12 artister står 
allerede på høstprogrammet til 
Taffes Pub.

Først ut er altså norske Razo-
rbats som omtalt som et up-
and-coming rockeband og spås 
en lysende karriere. 

Bandet, som består av artis-
ter blant annet fra Surferosa, 
Summon the crows, Rampant 
Dogs, Sonic Bandits og Ronny 
Pøbel, skal også ha releasepar-
ty på Taffes denne kvelden. 
Debutfullengderen «Camp 
rock» ble innspilt med den 

Spellemannsprisvinnende pro-
dusenten Kai Christoffersen fra 
Orango/Ila Auto. Fjorårets EP 
«Bring it on» fikk svært god 
mottakelse i både utenlandsk 
og norsk presse, og det er in-
genting som burde tilsi at det 
nye slippet skal få rocketempe-
raturen ned igjen.

Razorbats kan sjangermessig 
plasseres mellom hardrock, al-
ternativ rock og punk, og band 
som Cheap Trick, Hellacopters, 
The Sweet, Buzzcocks, Blink 
182, Replacements, Weezer, 
Pixies og Fugazi nevnes ofte i 
samme åndedrag.

Support blir god, engelsk 
punk med The Hip Priests fra 
England, samt den lokale Hø-
nefossgruppa Demon Hotel. 
Sistnevnte band bestående av 
Bjørn Erik Borg, Stian Bur-
heim, Erik Haugerud, og Jonny 
Rasmussen.

Punk-alternativ-hardrock til Taffes

SKAL ROCKE TAFFES: Razorbats på John Dee, 
Oslo. FOTO: JOHANNES ANDERSEN

Fredag inviteres  
det til magisk sen- 
sommeraften på Sør-
setra, med trioen 
Gutta på Skauen.

ANETTE M. HALLQUIST
amh@ringblad.no 916 52 044

Med sommeren på 
hell og fullmånen rett 
rundt hjørnet, håper 
trioen å kunne invite-
re til en magisk og 
vakker konsertaften 
på Krokskogen akkompagnert av musikk, 
sang, god mat og høy stemning. 

Nå er det jo dessverre slik at det er ikke alle 
som kommer seg fram til Sørsetra ved egen 
hjelp. Gutta har imidlertid lovet – at dersom 
det er varmt nok – ønsker de å gi en liten ek-
strakonsert på setervollen, nettopp for dem 
som ikke har mulighet til å ta seg innover til 
Sørsetra på Krokskogen. Mer informasjon om 
arrangementet finner du på Facebook/Full-
måne over Krokskogen.

Trio på skauen

PÅ (KROK) SKAUEN: 
Trioen spiller på 
Sørsetra fredag.

Skolestart betyr full 
timeplan. Også på 
fritidsfronten. Hos 
Kulturakademiet vil 
det bli full fart fram 
mot høstens forestil-
ling.

KREATIV FRITID
ANETTE MARCELLE 
HALLQUIST
amh@ringblad.no 916 52 044

Over hundre barn og unge 
var med Kulturakademi-
et fram mot sommeren, 

og så mange har det faktisk 
vært de siste fem årene, sier ko-
ordinator Birgitte Jacobsen. 
Hun sier hun håper alle blir 
med inn i ny høstsesong også, 
og understreker tydelig at de 
har plass til mange flere.

– Vi har vært et fast møtested
for barn og unge i mange år, 
dette er et viktig tilbud. Her hos 
oss er det mange venner! Og 
sammen får de lov til å utfolde 

seg sosialt, sier Jacobsen. Hun 
har selv hengt med på fritidstil-
budet hos Sentrumskirken si-
den hun var ung.

Mange tror man må kunne 
mange ting for å være med. 
Men dette krever ingen for-
håndskunnskaper. Å være med 
i Kulturakademiet, er ment å 
være et tilbud for alle.

Nesten alle aldre
– Hvis du synes sang, koreogra-
fi, dans og teater høres moro 
ut, så kan du bli med noen gan-
ger og se om dette er noe for 
deg. vi har oppstart tirsdag 25. 
august i Bysalen amfi. Du tren-
ger ikke bestemme deg med en 
gang, understreker Jacobsen.

Kulturakademiet har mange 
forskjellige kor og grupper, og 
barn helt ned i treårs alderen 
begynner i Knøttekompaniet. 
Deretter følger Minikompaniet, 
Artkompaniet og Beat som er 
for 7.-klassinger og oppover. 

Teaterkompaniet har litt se-
nere start enn korene, og kom-
mer til å holde egen audition 
for dem som har lyst til å delta.

Høstens store prosjekt er tra-
disjonelle «Et juleønske», som 

settes opp på Byscenen i de-
sember. Men Kulturakademiet 
lover andre opptredener også, 
der de unge skal få lov til å ut-
folde seg.

Viktig møteplass
Samhørighet, tilhørighet og 
mestring er alltid viktig, uan-
sett hvilken alder man har. Et 
trygt og godt miljø med solid 

verdiforankring er viktig for 
Kulturakademiet. 

- Verdiene våre ligger riktig 
nok i Bibelens budskap om at 
alle mennesker er unike. Vi 
skal være gode mot hverandre 
og dette skal være et trygt og 
godt sted, det er det viktigste, 
sier Jacobsen.

Hun påpeker at Kulturaka-
demiet ønsker å bygge et krea-

tivt og inkluderende miljø, der 
alle får utfolde seg og vokse 
innenfor sine gaver og talen-
ter.

– Vi ønsker å gi en opplevelse 
av trivsel og tilhørighet, og leg-
ger til rette for at barna og de 
unge kan utvikle sine evner og 
ferdigheter, sier Jacobsen.

Kreativt og musikalsk hos Sentrumskirken

Kulturakademiet er for alle

OPPSTART: Kulturakademiet har oppstart i dag, på Bysalen amfi. FOTO: PRIVAT


