
NYHETSBREV FOR 
VESTVÅGØY KULTURSKOLE 

APRIL 2019 

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE 

Her kommer et nyhetsbrev med info om APRIL måned. 

En ny måned er her, og april inneholder påske og røde dager. 

Men det står ikke stille i kulturskolen og Meieriet av den 

grunn.  

 

Talentiaden 2019 

 

Talentiaden 2019 går av stabelen i storsalen lørdag 13.april. 

Påmeldingsfristen er 5.april. Vi har fått 15 påmeldte hittil.  

I pausen blir det konsert med bandene Lofotgjengen, Basses 

og The Band i bibliotekets lokaler (kl 14:00). 

Påmelding til Talentiaden skjer elektronisk her 

Våronna 

Vårens store samarbeidsprosjekt og helt egenproduserte 

arrangement skjer 25.-28-april, og kalles VÅRONNA. 

Våronna har blitt til med et ønske om å skape noe sammen 

på tvers av avdelingene i kulturenheten i Vestvågøy 

VIKTIGE DATOER I APRIL 

5.april 
Påmeldingsfrist 
Talentiaden 2019 
 

13.april 
Talentiaden + 
Bandkonsert i pausen 

 

25.-28.april  
Våronna 

 
30.april  
Øving Robin Hood 
 
27.april-1.mai 
Kunstutstilling 
«Sommerfuglvinger som 
svinger» 

 

 

VI ØNSKER VÅRE EGNE ELEVER 
OG SANGANSVARLIG HEGE 
LYKKE TIL MED MUSIKALEN 
GREASE SOM VISES I LOFOTEN 
KULTURHUS 5. og 6.APRIL! 



kommune. I hele langhelga vil det skje delarrangement, noe for 

enhver smak, for både liten og stor. 

Hovedforestillingen vil være på lørdag 27.april. Irsk musikk og 

nordnorsk musikk vil i stor grad prege denne forestillingen. Dette 

vil bli en unik og gyllen mulighet til å oppleve kulturskolelærernes 

kvalitet og kompetanse.  

I tillegg har vi invitert 3 profesjonelle musikere som holder høyt 

internasjonalt nivå fra Irland, samt engasjert lokale kor under 

ledelse av Ken Gøran Mikkelsen. 

Husband er booket inn til Jam-session på fredagen. Vi gleder oss til 

denne nye satsingen. Billetter kan bestilles her 

 

 

Kunstutstilling: Sommerfuglvinger som svinger 

For niende år på rad er det duket for en felles utstilling med Vågan og Vestvågøy Kulturskole, avdeling 
for kunst. 
Utstillingen blir på Galleri Lille Kabelvåg. 
 
I år er tittelen på utstillingen "Sommerfuglvinger som svinger" hvor sommerfugler blant annet har 
vært et tema. 
Utstillingen vil vise arbeid fra høst- og vårsemesteret, med tegninger, malerier og keramikk. Nina 
melder om at elevene har jobbet godt. 
 
På åpningsdagen vil Kabelvåg skoles musikkorps spille i gatene fra kl.12:30 og avslutte utenfor Galleri 
Lille Kabelvåg ca. kl.12:55. 
Utstillingen åpnes kl.13:00 inne i galleriet med taler og presentasjon av elevene. 
Utstillingen vil stå fra 27 april til 1 mai 2019. 
 
Litt ekstra oppmerksomhet i år til: Paula og Johan slutter som elever – de er ferdige med 
videregående. Keramikklærer Ingrid Rauer er også med for siste gang. 

Robin Hood 

Lofoten har aldri hatt sin egen versjon av eventyret 

om Robin Hood. Til nå.   

Sammen lager Mette Myhr, Hege Hov og Bengt-

Ronny Lorentzen nå en helt ny versjon av eventyret 

om Robin Hood. Mette har skrevet manus basert på 

fortellinger og ballader fra middelalderen. Lorentzen 

 



Påminnelse-obs! 
 
Kulturskolens største prosjekt i år er 
Robin Hood.  
Det er foreldrenes ansvar å søke om fri 
for de elevene som går i grunnskolen. 
Dette gjelder særlig FREDAG 24.mai da 
det skal være skoleforestilling på dagtid. 
Mer info kommer. 

har komponert musikken, og Hov har satt tekster til låtene.    

Forestillingen har premiere 25. mai, med rundt 50 elever fra fagene dans, drama, musikk og sang ved 

kulturskolen. 

Øvelsene til dramajuniorene er nå fra 17-18:30, slik at juniorer og ungdommer kan bli kjent og øve 

sammen. Manuset er ferdig og delt ut, og det er spennende å sette opp noe helt nytt og egenskrevet. 

Les artikkel fra Lofot-tidende og forestillingen her (for abonnenter) 

 

Vestvågøy Janitsjar 

Lørdag 6.april har Vestvågøy Janitsjar konsert i storsalen 

på Meieriet, med vår egen Cosmin Harsian som dirigent. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FREMOVER    
ARRANGEMENT VÅR 2019ARRANGEMENT VÅR 2019ARRANGEMENT VÅR 2019ARRANGEMENT VÅR 2019    
        
DANSEFORESTILLING – 21.MAI 
 
ROBIN HOOD – 24.MAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss 

Tlf.: 760 56962 

kulturskolen@vestvagoy.kommune.no  

www.vestvagoy-kulturskole.no  

 

Vi er på sosiale medier: 

INSTAGRAM 

FACEBOOK 

MED VENNLIG HILSEN 

VESTVÅGØY KULTURSKOLE 

 

 


