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ARENDAL VINTERFESTIVAL: Aktiviteter på Torvet for barna.

Dansere og badeløver feire

Høy stemning,
mye folk og mange
ulike aktiviteter i
sentrum på Vinterfestivalen.

porterer om god stemning og
mange glade deltakere.

redaksjonen@agderposten.no

Kostyme-renn med quiz
Fra klokka 12 til 18 var det som
vanlig «Tour Pub-til-pub»
med start og mål på Poppes
plass.
På byens mange vannhull ble
lagene møtt med ulike oppgaver de skulle løse før de kunne
gå videre.

Vår fotograf var innom alle arrangementene lørdag og rap-

Skihopp og rullebane
Festivalen bød på en rekke aktiviteter for de minste.

Elisabeth Grosvold
og Liv Ekeberg

De fikk prøve seg i hoppbakken og på rullebrettbane på torvet.

Smagfull-premiere
Matfestivalen Smagfull ble arrangert for første gang, og streetfood var sjangeren.
Folk kunne la seg friste fra to
matboder inne på Baneken Scene; den ene serverte varm mat,
den andre kald mat.
Flere barer serverte lokalt
produsert innhold.
Ekteparet Lene og Vidar Sirevåg syntes det var gøy at det

skjer noe i Arendal på vintertid
også.
– Vi er jo her i dag fordi vi har
interesse for øl og vin, sa Lene
og legger til at det er ekstra stas
med lokale produsenter som
klarer å få så mye kvalitet i
glassene som det de gjør.
– Det imponerer oss!
Når Smagfull er over i 21-tida,
blir det full fres med festivalens
eget husband på scenen.
I badebuksa på Bystranda
På Bystranda strømmet små og
store badeengler og badstuels-

kere til for å benytte seg at de
flytende badstuene og badekarene med oppvarmet sjøvann.
Venninnene Irene Bjøkne
Grønset, Marit Henriksen, Katrine Hopen og Monica Sivertsen svømte ut til badstua og
varmet seg før de fikk et nytt,
kjølig bad inn til land der håndklær og badekåper ventet.
– Vi har kost oss veldig, sa
Monica Sivertsen.
Arendal Sjøbadforening og
Canvas Hove sto for badstuer,
badekar og varmende suppe –
alt gratis.
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Idol-dommeren til Kristian (17): - Jeg bestemte meg etter 10 sekunder
Kristian Haugstøyl fra Åmli imponerte dommeren på audition i
Arendal.
Kristians audition ble vist på
TV2 fredag kveld.
Tilbakemeldingen fra dommer
Silje Larsen Borgan etterlot ingen tvil:

– Utrolig fin audition. Det er
deilig når noen viser alt de har
og trøkker på. Det føler jeg at du
gjorde, samtidig som jeg er nysgjerrig på hva mer du kan. Jeg
bestemte meg etter 10 sekunder: Det blir ja fra meg. Velkommen til Idol, sa artistmana-

ger og dommer Silje Larsen Borgan.
Kristian valgte å prøve seg
med en låt som har betydd mye
for ham, og som gir ham gode
følelser: «Story of My Life» av
One Direction.
– Det var en god opplevelse

å stå der og spille og synge.
Jeg følte at jeg leverte bra, og
var fornøyd med min opptreden,
har Kristian uttalt til Agderposten.
Kristian begynte å synge da
han var sju år. Nå er han elev ved
idrettslinja i Åmli.

ARENDAL VINTERFESTIVAL: Fra venstre:Irene Bjøkne Grønset, Marit
Henriksen, Katrine Hopen og Monica Sivertsen har alle fire svømt ut til
badstuen, vært inne å varmet seg, for så ett kjølig bad tilbake til land igjen
hvor tørre håndklær og badekåper ventet. -Vi har kosa oss veldig sier
Monica.
FOTO: ELISABETH GROSVOLD

FROST: Dansere fra Bølgen Dansestudio på Sam Eydes plass.
FOTO: ELISABETH GROSVOLD

FOTO: INGER STAVELIN

t vinter i byen
Nærkontakt med Elsa og Anna
På Sam Eydes plass fremførte
elever fra Bølgen Dansestudio
en lengre versjon av Frost-oppvisningen som mange cruiseturister har fått.

Teater for de minste
I kulturhuset var det teater for
de minste; «Trollfar», og på Torvet var det aktiviteter for de
minste: I biblioteket var det også teater for barn: «Polly Esther
og ønskemonsteret», og publikum kunne se bidragene til Vinterfestivalens fotokonkurranse.

Bilder av by og byens folk
I forbindelse med vinterfestivalen var folk invitert til å delta i
fotokonkurransen «Byen min
og folka i den».
På utstillingen møtte vi Ellen
Myrslo Johansen, Karine Dehli,
og Siv Bente Ulvestad, som alle
har deltatt med egne bilder.
Alle tre er hobbyfotografer og
tar bilder for moro skyld, men
for Myrslo Johansen, som fikk
3.plass for sitt bilde, betyr hobbyen litt mer.
- Jeg begynte å ta bilder for
fem år siden da jeg fikk proble-

mer med helsa, så ja, det betyr
mye å komme seg ut selv om
man kanskje ikke kan gå så
langt av gangen. Man setter
plutselig veldig mye mer pris på
alt det lokale, sa Myrslo Johansen.

Se bildeserie på
agderposten.no

TØFT: Didrik (2 1/2) fant nok av ting å trykke på ombord på Redningsskøyta.
FOTO: ELISABETH GROSVOLD

