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BIRKENES: I Birkenes øves det nå
for fullt til den store Lofthusfore-
stillingen som skal gå av stabelen
i februar 2016. På onsdag var det
kostymeprøver og det ble en ar-
tig kveld med mye «fintfolk»

spankulerende rundt, skriver
Wenche Flaa Eieland, kulturleder
i Birkenes. De fleste embets-
mennkostymene er lånt av Jarle
Christiansen fra Fevik. FOTO:
WFEI/Birkenes kommune.

Øver i lånte fjær fra Arendal

Mens de fleste av oss
handler julegaver og
baker kaker, er det noen
som tenker mest påden
siste helga i januar.

LIV EKEBERG
liek@agderposten.no 992 61 900

Da er det nemlig igjen klart for
Arendal Vinterfestival, den fem-
te i rekken, og arrangørene er
godt i gang med programmet.
Tirsdag lettet festivalsjefen på
sløret:

– Det store nye er at vi denne
gang samarbeider med idretts-
kretsen om et spektakulært
utendørsarrangement fredagen,
sier Hans Birger Nilsen, som lo-
ver mange ulike gratisarrange-

menter i sentrum for folk i alle
aldere fra åpningsseremonien
torsdag 28. til søndag 31. januar.

Snøbrett og fakkelstafett
– Bakgrunnen for samarbeidet
er at ungdoms-OL arrangeres
på Lillehammer i februar, og en
fakkelstafett på turné landet
rundt, kommer til Arendal fre-
dag 29. januar, forteller idretts-
faglig rådgiver Stein Bø-Mør-
land Aust-Agder Idrettskrets.

Fakkelbæreren vil løpe inn på
Sam Eydes plass, der det også er
rigget for DJ og snøshow for
målgruppen 15-20 år.
– Det blir konserter med lo-

kale stjerner, danseshow og vi
vil gjøre stas på vår fylkesvinner
Ung Ildsjel, Stian Syvertsen,
forteller Bø-Mørland.
Spektakulært blir det garan-

tert når et par lovende snø-
brett-/twintipkjørere skal vise
sine kunster på et «big jump»
med tilkjørt snå på festplassen.

Isbane og pecha kucha
– Så er det selvsagt planen at
folk skal kunne kose seg på
skøyteisen på Sam Eydes plass
under hele vinterfestivalen. Vi
satser på at kuldegradene er på
lag med oss denne gang, sier fes-
tivalleder Nilsen.
På Arendal Sjøbad blir det

igjen mulig å hoppe i bikinien
eller badebuksa og prøve isba-
ding og den flytende, vedfyrte
badstua til Canal Street-sjef
Mats Aronsen.

Barneskirenn og teater
Tidligere års skirenn på Store

Torungen fyr har vært risika-
belt. Denne gang satser arran-
gørene på et sikrere renn:
– Så sant vi ikke må til Hov-

den for å hente snøen, kan vi
love at det blir barneskirenn
gjennom Gågata lørdag, sier
Hans Birger Nilsen.

Barnefamiliene kan ellers no-
tere seg at Barnekulturuka blir
en del av festivalen, med blant
annet ulike teaterforestillinger
for de minste og dragebygging.

Oscar Danielson-konsert
Pecha Kucha Night var suksess

i fjor og nå får publikum igjen
møte seks mennesker som får
presentere sin hjertesak gjen-
nom 20 bilder på seks minutter.

Kulturhuset lokker med flere
konserter, blant annet med
svenske Oscar Danielson, men
disse er ikke gratis.

Jobber på spreng
med vinterfestival

NY MULIGHET: Siste helgen i januar blir det muligheter for hardhauser og freske badenymfer når Mats Aronsens flytende, vedfyrte badstue igjen
ankrer opp ved Arendal Sjøbad. Her fra Vinterfestivalen i 2013. For dem som foretrekker varme, fristes det med konserter. FOTO: LIV EKEBERG

GULL: «Gullguttene Slæpp Off» vant «Best in show»-prisen på «Ta sjan-
sen» under Vinterfestivalen 2012. FOTO: ANNE K. ANDERSEN

PLANLEGGER: Festivalleder Hans B. Nilsen (t.h.), idrettsfaglig konsulent
Stein Bø-Mørland og Roger Einhaug i styret for Vinterfestivalen 2016.

Kygo er vinneren i Norge, skal vi
tro Strømmetjenesten Spotify
når de oppsummerer musikkår-
et. 2015 har vært et godt år for
Kyrre Gørvell-Dahll, som i mars
slo strømmerekorden for flest
avspillinger på én dag, og nå i
desember kaprer tre førsteplas-
ser på oppsummeringen Year in
Music.

Helt på hjemmebane

«Vi samarbeider
med idrettskret-
sen om et spekta-
kulært utendørs-
arrangement»
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