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Kjølstad informerer om program-
met, og ikke minst om endringer
i programmet. Onsdagens ung-
domsprogram «Ung kultur i Røy-
ken» har blitt utsatt, og
søndagens forestilling «Trollspill –
den gode Askeladd» er avlyst.
I stedet kan interesserte neste

søndag ettermiddag få en ekstra-
forestilling med «Alice i Eventyr-
land», en forestilling som har gått
for fire fulle hus denne helgen.

Pris til kystkulturen

– Røyken er en kulturkommune.
Vi har mange kunstnere som har
uendelig mye å by på, og det gjør
oss stolte. Kunst og kultur er vik-
tig for mennesket, sier Kjølstad
når han offisielt åpner Kultur- og
Ekkodagene i Røyken før han går
over til utdeling av Kulturprisen
2014, som tildeles Nærsnes Kyst-
lag.

– Nærsnes Kystlag ble stiftet 15.
januar 2000 av en gjeng mennes-
ker som ønsket å sette fokus på
kystkulturen i Røyken, og spesielt
i området rundt Nærsnes-bukta.
Konkret besto dette i å redde den
unike sliskeslippen på Promhavn
slipp fra å bli revet. Kystlaget har i
dag eget «havnekontor» på slippen,
og de holder jevnlige kurs i blant
annet prambygging og seilsøm, og
i isproduksjon i samarbeid med
Karl Ramtons isskjærermuseum,
sier Kjølstad.

– Bredt samarbeid

– Vi er en frivillig organisasjon, og
det er klart vi liker å bli satt pris
på, så dette er en stor inspirasjon
i arbeidet, sier Asgeir K. Svend-
sen, leder i Nærsnes Kystlag og
nestleder i Forbundet Kysten.
Kystlaget har tatt inn over seg

Kultur-Norges ønske om bredt
samarbeid på kulturfronten, noe
som blant annet gjenspeiler seg i
deres årlige arrangement Kyst-
minnedagen i Nærsnes.
– Her er det et mangfold av ak-

tiviteter og vi søker samarbeid
med andre kulturgrupperinger,
som blant annet barnekoret i fjor.

Det er viktig å bringe fram kyst-
kulturen i Røyken og det er det
en stolthet for innad i laget, der-
for er det er hyggelig å kunne
bringe denne anerkjennelsen vi-
dere til medlemmene, sier Svend-
sen.

Stipend til pianist

Kulturstipendet deles ut til barn
og ungdom under 21 år. Ved si-
den av å ha gjort seg bemerket i
sitt arbeid med kultur, skal det
også vises til ytterligere studie-
planer eller spesialisering innen
kulturfaget.
– Årets vinner har et stort ta-

lent og har allerede blitt lagt mer-
ke til som ung og lovende pianist
til tross for sine bare 15 år. Hun
har hatt en stor konsert i Slem-
mestad kirke med uroppførelsen
av Yuri Polunins «Cointertino i a-
moll for piano og strykeorkester»,
og har i to år vært engasjert av
Den Kulturelle Spaserstokken
med solokonserter på Bråset og
Slemmestad Eldresenter. Hun til-
hører nå de aller beste klassiske
pianistene i sin aldersgruppe i
Norge, sier Kjølstad når han over-

rekker stipendet til Synnøve
Nordvik Helgesen.
– Stipendet gir først og fremst

en utrolig motivasjon, og penge-
ne vil gå til nye noter og utstyr, og
til deltakelse i konkurranser, noe
jeg synes er morsomt, lærerikt og
motiverende. Jeg har mange pla-
ner og drømmer innen musikken,
og håper de kan bli oppfylt, sier

Nordvik Helgesen.
Frivillighetsprisen ble tildelt

ekteparet Gro Marit og Birger
Auke, som er initiativtakere og
aktive tilretteleggere av «Tors-
dagsmiddagen» i kirkestuen i
Slemmestad.
– Maten lages fra bunnen av og

ifølge informerte kilder smaker
det helt hjemmelaget, og det er

billig. Torsdagsmiddagen evner å
lage et fellesskap og en sosial mø-
teplass hvor mennesker blir sett
og tatt vare på. Vi er klar over at
de ikke står for dette alene, og vi
ønsker derfor å adressere en stor
takk til gjengen med andre tro-
faste frivillige som gjør dette mu-
lig, sier Kjølstad ved tildelingen
av prisen.

Kulturåpning med prisdryss
Kultur- og EKKO-dagene i Slemmestad ble åpnet søndag av ordfører Rune Kjølstad,
som delte ut kulturpris, frivillighetspris og kulturstipend.

KULTURPRISEN: Leder Asgeir K. Svendsen jubler over Kulturprisen på vegne av Nærsnes Kystlag.

GODT OG HJEMMELAGET: Gro Marit og Birger Auke ble tildelt Frivillig-
hetsprisen for sitt arbeid med «Torsdagsmiddagen» i kirkestuen.

FIKK STIPEND: Synnøve Nordvik
Helgesen mottar Kulturstipendet fra
ordfører Rune Kjølstad.

Kunst og kultur er
viktig for mennes-
ket.

Rune Kjølstad

26.–30. mars arrangeres
Fagerborgfestspillene, og i
fremste rekke står Thormod
Rønning Kvam fra Røyken
som kunstnerisk leder.

� Bente Elmung
bente.elmung@rha.no

Fagerborgfestspillene er en ny
kammermusikkfestival skapt av
unge musikere.
– Med nyskreven musikk og et

kraftfullt repertoar håper vi at fes-
tivalen vil rekruttere et nytt
publikum og skape større inter-
esse for klassisk musikk blant

unge, sier Kvam.
Fagerborgfestspillene er et re-

sultat av entreprenørfaget på
Barratt Due musikkinstitutt og ar-
rangeres av sisteårsstudentene på
eget initiativ.
– Festspillene er stiftet som en

forening med et sterkt en-
gasjement for å formidle den
klassiske musikkarven også til et
yngre publikum. Årets fes-
tivaltema er Grensespill og vi har
blant annet seks nyskrevne verker
og nærmere 80 musikere på
plakaten, sier han.

13 konserter

Du kan blant annet høre Virtous-
vinnerne Sonoko Miriam Shimano

Welde, Guro Kleven
Hagen og Eivind Holtsmark

Ringstad. Profilerte artister som
Stian Carstensen, Camilla Kjøll,
Ole Eirik Ree, Per Kristian Skal-
stad, Henninge Landaas, Håkon
Kornstads Tenor Battle og Helge

Lien Trio i tillegg til utøvere fra
Barratt Due musikkinstitutt og
Norges musikkhøgskole.
I løpet av 13 dager skal det ar-

rangeres 13 konserter med 3
hovedkonsepter: cafékonserter,
hoved- og nachspielkonserter. Kon-
sertene foregår på Barratt Due
musikkinstitutt, i Fagerborg kirke,
Kunstnernes Hus og i Universite-
tets aula.

Leder Fagerborgspillene

FESTSPILLSJEF: Thormod Rønning Kvam som har holdt flere konserter
sammen med Marianne Folkestad Jahren er i år programansvarlig for
Fagerborgfestspillene i Oslo. (Arkivfoto: Per D. Zaring).


