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ILDSJEL: Edel Marie Haukeland satte stor pris på å motta årets Nysgjerrigpris, en miniatyrkopi av tusenårsstatuen i Holmestrand.

Foto: Kirvil Håberg Allum

Hedret med Nysgjerrig-pris
HOLMESTRAND: I en årrekke

har Edel Marie Haukeland
vært selve personifiseringen av KulturYkirken i Holmestrand. Lørdag ble hun
hedret for innsatsen.
Erik Munsterhjelm
977 40 715
erik.munsterhjelm@tb.no

I forbindelse med den offisielle
åpningen av årets kulturfestival i
Holmestrand, gikk utdelingen av
Rotarys Nysgjerrigpris av stabelen.
Nysgjerrigprisen deles ut til en
person eller organisasjon som utøver uegennyttig og oppofrende
innsats for lokalsamfunnet i Holmestrand eller Hof.
I år tilfalt altså prisen KulturYkirkens primus motor, Edel Marie Haukeland.

I begrunnelsen for tildelingen
av prisen, ble det understreket
hvilken betydning etableringen
av KulturYkirken som kulturell
arena, har hatt for Holmestrandsamfunnet. Det ble videre pekt på
at det sannsynligvis aldri hadde
blitt noe av prosjektet i det hele
tatt, om det ikke hadde vært for
Haukeland og hennes utrettelige
innsats.
Det siste var hovedpersonen
selv ikke helt enig i.
– Nei, vi er så mange som har
vært med på dette, understreket
hun, men ga samtidig uttrykk for
stor takknemlighet for å ha blitt
tildelt prisen.
Ellers foretok ordfører Alf Johan Svele den høytidelige åpningen av årets festival. Spesielt
roste han alle dem som har bidratt slik at det nok en gang har
latt seg gjøre å arrangere en slik
festival i Holmestrand.

ÅPNING: Ordfører Alf Johan Svele erklærte den 19. kulturfestivalen i Holmestrand for åpnet.

Foto: Kirvil Håberg Allum

Parkkonsert måtte flytte inn
TØNSBERG: Parkkonserten
til Tønsberg Janitsjarkorps
fant ly for regnet i Støperiet.

An-Magritt Larsen
971 77 380
an-magritt.larsen@tb.no

Hit inn fant både store og små
korpsfan lørdag. Sofie Vollstad
(4) var en av dem. I den store Støperiet-hallen løp hun rundt mens
janitsjarmusikerne fra scenen le-

verte underholdningsmusikk av
beste sort.
Korpsets tradisjonsrike gratiskonsert i juni holdes vanligvis i
hagen til «kulturhuset» i Nedre
Langgate 50 rett ovenfor gjestehavnen. Selv om konserten måtte
flyttes til Støperiet på Kaldnes,
ble sommerstemningen gjenskapt innendørs med fargerike
hageblomster i store vaser og
bjørkestammer i fargerike plastbøtter.
Dirigent Egil J. Lysebo loset

musikerne glansfullt gjennom
nummer etter nummer. I år var
gjestene Drammen Konsertorkester, som er blant de beste
korpsene i landet.
KOSTE SEG: Egil J. Lysebo i hvit
dressjakke loser Tønsberg Janitsjarkorps. Store og små fant
veien til konserten i Støperiet
lørdag, deriblant Sofie Vollstad
(4) (til høyre).
Foto: An-Magritt Larsen
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