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Suksess med
Rasmus

T E N T E L Y S : Rasmus Rhode fikk barna med seg.
(Foto: Ulrikke G. Narvesen)
HOLMESTRAND: Rasmus og
verdens beste band sparket i
gang Kulturfestivalen med
en konsert for barn i alle aldre. Sammen gav bandet
publikum et fyrverkeri av
musikk, humor og masse
sjarme. Alt lå til rette for en
hyggelig aften for både
barn, foreldre og besteforeldre. Rasmus og verdens beste band har virkelig slått
igjennom når det gjelder å
formidle musikk til barn.
Her blir ungene tatt på alvor
både når det gjelder tekst,
melodi og underholdningsfaktor. Ensemblet ledes av
vokalist, gitarist og låskriver
Rasmus Rhode. Dette bandet har vunnet Spellemansprisen to ganger for beste
barneplate og ble også nominert i 2012. Bandet er
også kjent som musikere på
NRK Barne-TV.

Fargerik kunstutstilling

Fargerik festival

Holmestrand var samlet
til den offisielle kulturfestivalåpningen lørdag.
Mangfoldet var imponerende.
MAGNUS ERLINGSEN
Telefon 33099007

HOLMESTRAND: Selvom det
allerede hadde vært konserter
og andre arrangementer i sentrum et par dager, var det lørdag
at Holmestrand Kulturfestival
formelt åpnet. Ordfører Alf Johan Svele la i sin åpningstale
vekt på det brede spekteret på
arrangementene som “lille”
Holmestrand disker opp med i
år.
Korpsparade og blomstertog
Og at det var en mangfoldig by
som samlet seg langs brygga
denne lørdag ettermiddagen,
kunne ingen nekte for.
Barn klatret på kulene i Havnegaten, solgte kaker til inntekt
for klasseturer eller testet balansen i hoppbakken som var satt
opp. Musikken sto en rekke
korps for, men foran korpsparaden kom det fargerike blomstertoget arrangert av Gro Anita
Rongevær. Med Hawaii-kostymer, “Aloha”-rop og humoristiske plakater var det vanskelig å
unngå å trekke på smilebåndet
over påfunnet.
Ullselgeren koste seg også
Par svinget seg i valsen, Kiwanis

Club serverte nygrillet laks og
gamleordfører Olaf Brastad red
sin karakteristiske Christianiasykkel og hilste på sine mange
kjente.
I solsteken kunne en tilogmed
treffe på en torvhandler som
solgte hjemmestrikkede ullklær.
– Hvordan går salget på en dag
som denne?
– Det går ikke. Men jeg koser
meg med korpsmusikken og ser
på livet, sa Reidun Jakobsen
med et smil.
P.S.: Se flere bilder på jarlsbergavis.no!

K L A S S E T U R : Marthe Fjellheim
og Kaia N. Sandvik fra 9GH på
Gjøklep solgte kaker til inntekt
for Polen-tur.

F A R G E R I K T : Blomstertoget med Hawaii-temaet bidro med fargerike kostymer o

U T S T I L L E R E : Ragnhild Rønningen og Turid Sælid. (Foto:
Ulrikke G. Narvesen)
GULLHAUG: Fredag kveld var
det klart for åpning av
kunstutstillingen til Ragnhild Rønningen og Turid
Sælid i galleriet i Trollhaugen.
Hillestad Promenadeorkester spilte åtte sanger ved åpningen og lagde god stemning blant de omlag 40 oppmøtte i finværet. Kunstnerne Rønningen og Sælid viste
deretter fram mange av de
flotte maleriene sine.
Rønningen har vært mer eller mindre aktiv som kunstner i 40 år, og siden 1981 har
hun malt på heltid.

B E S T E V E N N E R : Ella Steen Reime (8) og Christence Sælø (6) er bestevenner og naboer. De har klatret på stativet i bakgrunnen og gleder
seg til is.

Hedret for dugnad

Naturalistisk
Hun har alltid en gjesteutstiller med, og i år er det Turid Sælid.

Årets “Nysgjerrig”-pris
gikk til skihoppentusiast Runar Bekkeseth.

- Vi maler flere dager
gjennom hele året, men annenhver onsdag møtes vi
her for å male sammen med
Nord-Jarlsberg kunstgruppe, opplyser Rønningen.
På maleriene som står utstilt
er motivet som oftest natur.
Både abstrakte og konkrete
malerier pryder veggene.
Både hennes og Sælids uttrykksform er naturalistisk.

U L L : Reidun Jakobsen falbød hjemmestrikkede gensere og sokker.
Salget var heller dårlig, men hun koste seg uansett.
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H Y L L E T : Rune Bekkeseth ble tildelt årets “Nysgjerrig”-pris av Rotaryklubbens Jan Arne Rønningen og Ole Herman Nordby.

HOLMESTRAND: “Nysgjerrig”prisen deles ut av Holmestrand
Rotaryklubb til personer som
utmerker seg i lokalmiljøet med
sin frivillige innsats. Lørdag ble
Rune Bekkeseth den første mottaker av statuetten siden Edel

Haukeland i 2010.
Ole Herman Nordby i Rotarystyret meddelte at prisen er påskjønnelse for Bekkeseths dugnadsarbeid for drift og utvikling
av Breimyr-anlegget.
Bekkeseth svarte med å hylle
alle som står for dugnadsinnsats
i Holmestrand.
Skihopptalenter fra Botne skiklubb sto nærmest podiet for å
hylle Bekkeseth.

