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27. januar var den offisielle minnedagen
for Holocaust og Stiftelsen Arkivet og sam-
arbeidende organisasjoner arrangerer en
stor markering for niendeklassinger denne
og neste dag. I dag (torsdag) vil også mar-
keringen finne sted i Arendal, og rundt

500 elever vil delta. Auschwitz-overleven-
de Edith Notowicz og hennes sterke histo-
rie vil bli en viktig del av markeringen.
Journalist og filmskaper Monica Csango
som selv har jødisk bakgrunn og har vokst
opp i Kristiansand, vil trekke linjer til i dag.

– Vi opplever en enorm interesse for ar-
rangementet og mottar gode tilbakemel-
dinger fra både elever og lærere. Vi blir
stadig minnet om hvor viktig denne mar-
keringen er, sier prosjektleder Eystein El-
lingsen ved Stiftelsen Arkivet i en presse-

Holocaust-markering i Arendal i dag

I dag åpnes Vinter-
festivalen i Arendal
offisielt, men det var
mange arrangementer
allerede i går.
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Mens det regnet utenfor, samlet
den ene barnefamilien etter den
andre seg på lageverksted på bi-
blioteket. I to puljer, klokka to
og klokka fire, var barn velkom-
ne til å lage ting.
– Det er moro å kunne tilby

sånt gratis, sier sjefene bak dette
arrangementet, Signe Line
Lundstrøm og Anne-Kari Asle-
sen i Barnekulturdagene og
Kulturnettverket.

De har funnet fram massevis
av rester etter lageverkstedet de
arrangerte under Spilluka på
Kilden, og blir det rester etter
dette verkstedet også, tar de det
med til Bynatt.

God tid til hver enkelt
– Før var det Barnekulturuke,
men nå sprer vi arrangemente-
ne mer utover året, og også til
flere steder i kommunen, fortel-
ler Lundstrøm og Aslesen.
Rundt småbordene er det

plass til 12 barn, som kan lage
lykter, tegne, lage «mauranten-
ner» til å sette på hodet og de-
korere sin egen singlet. Eller
kjole, som en sjuåring absolutt
mente hun hadde laget.
Anne-Kari Aslesen og Signe

Line Lundstrøm lurer litt på om
tidspunktet var feil, siden det
ikke var mange flere som kom.

– Kanskje vi endrer tidspunkt
neste år, men det henger
sammen med bibliotekets åp-
ningstider, sier de.

– Og det gode med at det ikke
er altfor mange her samtidig, er
at vi får god tid til å hjelpe hver
enkelt, sier de.

Konfekt for øynene
På biblioteket var det vernissa-
sje på fotoutstillingen «Foku-
serte kvinner», en riktig konfek-
teske for øynene. Opp trappa til
andre etasje og så til venstre.
På Kilden var det både ung-

domskafé og Vinterball for unge

denne kvelden, og i Torvgata 4
var det tangokurs.

Åpning i dag
På Torvet foran biblioteket had-
de noen begynt å støpe snøblok-
ker med isflak stående oppå.
Isflakene endret sakte form i

striregnet onsdag kveld. Kan-
skje de har vært et forprosjekt
til kunstpedagog Jan Erik Sø-
renstuens tilbud til barn om å
lage isskulpturer på Sam Eydes
plass i dag.
Det er også der den offisielle

åpningen skal være, klokka 16,

torsdag. Der blir det danseopp-
visning av Bølgen Dansestudio
& musikk fra DJ ThomAce.
Kilden fortsetter å ha åpen

ungdomskafé torsdag, det blir
nytt tangokurs, og pecha kucha
night på Tyholmen hotell om
«ting som beveger deres verden».

Vinterfestivalen holder på til
og med søndag, og lørdagen er
den dagen med flest aktiviteter
og tilbud på programmet.
Det ligger på www.arendal-

vinterfestival.no – uten binde-
strek.

Tjuvstartet på
Vinterfestivalen

LAGEVERKSTED: Familien Huber kom for å lage ting på biblioteket, og valgte et tidspunkt de antok det ikke ville være så vanskelig å få plass
rundt bordene. Fra venstre: Mats, Ilka, Torstein med Joar på fanget, og Emil.

DAMENE BAK: Kulturkonsulentene Anne-Kari Aslesen og Signe Line
Lundstrøm i Barnekulturdagene arrangerer lageverkstedet.

SKULPTURER: Her støpes det snøblokker til skulpturer. I dag skal barn
få lage isskulpturer på Sam Eydes plass – hvis været tillater det.

«Det er moro å
kunne tilby sånt
gratis»

FOTOUTSTILLING: Glimt fra en kvinnefokusert utstilling.
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