
Vinteren forsvant under-
veis, men likevel ble det
en fantasifull Vinterfesti-
val.
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– Vi er stort sett fornøyd, sier
styreleder Hans Birger Nilsen i
Arendal Vinterfestival.
Han hadde ønsket seg flere

barn på skøytebanen, som var i
bruk helt fram til lørdag, selv

om det ble stadig mindre is etter
hvert som kuldegradene for-
svant.
– Torsdag var den beste da-

gen. Men banen ble brukt både
fredag og lørdag selv om det på
slutten var is bare på halve ba-
nen, forteller Nilsen.

Fornøyd med besøket
Han har inntrykk av at det har
vært bra med besøk på de fleste
arrangementene, selv om det
alltid er noen som har plass til
flere.

– Jeg håper det blir noe Vin-
terfestival også neste år, sier
Nilsen. Årets festival var den
fjerde i rekken.

Vil ha flere væralternativer
– Neste år håper vi på å komme
i gang tidligere slik at vi kan ha
flere alternativer dersom været
skal slå seg vrangt. Dette er an-
dre året på rad med mildvær,
sier Nilsen.

Festivalarrangørene består av
en blanding av handelsstanden,
serveringssteder, kulturlivet, bi-

Fantasifullt og

HJELP: Patrick (5) og Willian (4) får hjelp av kunstner Jan Erik Søren-
stuen til å sette på plass isskulpturene

MORSOMME: Hjemmesykepleien fra Plankemyra stilte under navnet
Homesick and play

PÅ MED SKIA: Lærergjengen startet pubrunden med skiene i hånda.
Men utenfor Fiskebrygga måtte de feste miniskia.

ISKUNST: Malin (5) og William (4) fra Eplehagen barnehage viser stolt
iskunsten før den settes bort i utstillingen. FOTO ELISABETH GROSVOLD

TUNGTVANNSGJENGEN: Denne gruppen fra kommunerevygruppa i Arendal, hadde latt seg inspirere av TV-suksessen o
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Kjetil Aanonsen Nygaard (22)
fra Froland vant fredagens fekte-
duell i Anno på NRK1 og går vi-
dere. Han vant over sin beste
venn i serien, Magnus Midtvedt
(24) fra Tranby.

Magnus var den siste Kjetil ønsket
å møte i fekteduellen. Men Mag-
nus tapte kjeglekonkurransen
mot de to andre mannlige delta-
kerne Enok Synnestvedt Groven
(30) og Claus Dalvang (47).

Kjetil vant fekteduellen
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så uten kulde
blioteket, kommunens barne-
kulturuke og privatpersoner.

Isskulpturer
Fredag var det
kurs for barneha-
gene i hvordan lage
små dekorative is-
skulpturer.
Under instruk-

sjon fra kunstpe-
dagog Jan Erik Sø-
renstuen dekorerte barna Sam
Eydes plass med isskulpturene
fredag ettermiddag.

Der deltok blant andre barn
fra Eplehaugen barnehage i
Arendal.

Tour de pub
Lørdag var det
Tour pub to pub,
også kalt en fol-
kefest på ski.
Stemningen var
i alle fall høy
blant deltakerne

da starten på Poppes plass ved
totiden lørdag.

Målgang var samme sted fire

timer senere og da vanket det
premier for dem som hadde
mest fantasifulle kostymer, de
som var flinkest til å løse oppga-
vene underveis og de som hadde
det beste kunstneriske innslag.

Mangfoldig tilbud
Fra onsdag til i går har det vært
mange tilbud for både store og
små. Blant annet gresk aften,
sjøbading, teater for både barn
og voksne, utstillinger og uten-
dørsaktiviteter både på isen og
sjøen.

n om tungtvannsaksjonen. Tidsriktige kostymer og en kjelke med medbrakt tungt vann gjorde bildet komplett.

«Jeg håper på
Vinterfestival
også neste år»

Agder Brass tok tredjeplass
i 2. divisjon under helgens
NM for brassband i Bergen.
Indre Torungen ble num-
mer 8 i sitt første år i 4. di-
visjon.

ANNE GRO BALLESTAD
agro@agderposten.no 915 14 816

Begge de to lokale korpsene
er storfornøyd etter helgens
NM-innsats.
Dirigent Lars-Bjørnar

Strengenes i Indre Torungen
var meget fornøyd med resul-
tatet.
Etter opprykk i fjor var

målet for Indre Torungen
Brass Ensemble å holde seg i
4. divisjon. I og med at hele
fire band hvert år rykker ned,
er dette i seg selv en stor opp-
gave for et nyopprykket band,
skriver bandet i en presse-
melding.

Positive tilbakemeldinger
Framføringen av “Arkansas”
av komponisten Jacob de
Haan ga ifølge Indre Torun-
gen selv, mange positive til-

bakemeldinger fra dommer-
ne til Strengenes og hans
musikere som ble belønnet
med en sterk 8. plass blant de
15 orkestrene i divisjonen.

Glimrende
Agder Brass under ledelse av
Ola Balstad, sikret seg en
glimrende 3. plass i 2. divi-
sjon.
Korpset fremførte en fan-

tasi over en koral av
1500-tallskomponisten Tho-
mas Tallis, komponert av nå-
levende Philip Sparke.

Eikanger-Bjørsvik som har
blitt norgesmester de siste
fire årene, måtte i år seg slått
av Stavanger Brass Band.

80 band deltok
Stavanger skal dermed repre-
sentere Norge i neste års EM.
Manger Brass Band tok

tredjeplassen under årets
NM der hele 80 band deltok.
Mesterskapet ble arran-

gerte i selveste Grieghallen i
Bergen.

3. plass for Agder Brass
8. på Indre Torungen

FORNØYD: Indre Torungen Brass Ensemble er fornøyd med
8.-plassen og fortsatt 4.divisjonsspill i NM. FOTO: PRIVAT

NUMMER TRE: Agder Brass, dirigert av Ola Balstad ble nummer
tre i 2. divisjon under helgens NM i brass.
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ARENDAL: Søndag kveld var det premiere på Robin-
son-ekspedisjonen på TV2, der Monica dos Santos fra
Saltrød i Arendal er en av 18 deltakere. I en videopre-
sentasjon på TV2 beskriver 39-åringen seg selv som
skravlete, livlig og veldig bestemt. Hun tror at egen-
skapene skravlete og livlig kan hjelpe henne til å raskt

bli kjent med andre mennesker. Hun tviler imidlertid
på om det å være bestemt er en fordel – men det kan
være nyttig for å komme langt. I forkant av program-
met fortalte dos Santos at hun var spent, og at hun
gruet seg litt. Hun er nå bosatt i Drammen med sin 15
år gamle pusekatt, som hun gruet seg til å reise fra.

På fritiden løper hun i skogen og er sammen med ven-
ner. Hun elsker å lage mat, og er glad i vin.

Hennes personlige eiendel på øya er et lykkearm-
bånd i brasilianske farger, som minner henne om opp-
veksten og familien. Vinneren av programmet, som er
spilt inn på Filippinene, får 300.000 kroner.

- Usikker på om det er en fordel å være så bestemt
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