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Kulturprisutdeling
SKAUN: Skaun kommunes kulturpris for 2009 vil bli
delt ut til Sissel Roer Hagen under onsdagskveld på
Rossvoll og kommunestyremøte onsdag 9. desember.
Samme kveld blir også kulturstipendet på 10 000 kroner til Kristian Engen Forbord delt ut.

Dette fungerte absolutt, og det er
trivelig å bli gjort stas på gjennom
et slikt show.
Bjørn Aasen

Hærlig lærlingshow
Rørleggerlærling Bjørn Aasen
intervjues av Anders Bye.

Lyd, lys, humor, action,
rock, film, flammer,
«Hærlig!» inspirasjon,
Bye & Rønning! Det var
ikke småtterier MidtNorsk Opplæring inviterte til, når de gjorde stas
på regionens 160 lærlinger torsdag kveld.
– Jeg trodde ikke det ble så mye
action! Dette fungerte absolutt,
og det er trivelig å bli gjort stas
på gjennom et slikt show, var
kommentaren fra Bjørn Aasen,
rørleggerlærling hos YIT på
Orkanger. Han bidro også selv
ved å gi humorduoen og innleide konferansierer Bye & Rønning noen stikkord til en stuntkomponert lærlingesang som de
fremførte under kontinuerlig latter og applaus fra en fullsatt sal
i Orkdal kulturhus.

Falt i smak
– Vi har lenge tenkt å invitere til
en lærlingesamling. Da ideen
om et lærlingeshow ble lansert,

Nysirkus med Axel Imler.

Duoen Bye & Rønning var innleid som konferansierer og tok publikum med storm.

Jon Niklas Rønning er jo godt
kjent blant ungdommen, og
deres innfall, humor og elegante
programledelse var stuntpreget
som ungdommen har veldig
sans for. Det er ikke alltid enkelt
å få full kontakt fra første setning fra en scene i Orkdal, men
her skjedde det. Jo Sverre
Sande, vokalist i rockebandet
Swiks fra Rindal som var
arrangementets husorkester, sa
det så godt:

Knut Ole Laksøyens imitasjon av
Nils Arne Eggen var fantastisk
morsom.

Rindalsbandet Swiks gjorde en solid innsats foran 250 tilhørere i
Orkdal Kulturhus.

«Tid til å leve»
Fredag var det avduking av
Inga Dalseggs maleri «Tid
til å leve» som Rindal
kommune har kjøpt av
kunstneren.
AUDHILD ØYE
audhild.oye@avisa-st.no

916 94 175

Bestillingsverket har fått en sentral plass i ekspedisjonen i kommunesenteret; god synlig for

– Aldri før har vi hatt så flotte
introer som i kveld!
Innslagene kom som perler på
ei snor. Axel Imler sjonglerte
både med hatter og ild.

tente både vi ansatte og styret.
Dette ville alle investere i, og
dermed startet planlegginga, sier
daglig leder i Midt-Norsk Opplæring Odd Arne Moe. Et show
for ungdom er ikke enkelt å
sette sammen, men stemningen,
applausen, latteren og bidragene
fra salen tydet på at arrangøren
hadde truffet med underholdningen og den teknisk avanserte
rammen rundt.
Superduoen Anders Bye og

alle som besøker kommunehuset.
I lys av at vi har en dyktig
utøvende kunstner blant oss,
synes vi det var på sin plass å ha
et bilde av kunstneren i kommunehuset, sier ordfører John Ole
Aspli.
Han er svært godt fornøyd
med både bildet og plasseringa
av det.
– Inga Dalsegg er en flott
ambassadør for kommunen. Og

vi ønsker å framstå som en medspiller og støttespiller for henne,
sier Aspli som mener at tittelen
på bildet «Tid til å leve» passer
svært så godt i Rindalssamfunnet.

Ordfører John Ole Aspli
og kunstner Inga Dalsegg foran bildet. Foto:
Morten Møller

Tro på deg selv
Knut Ole Laksøyens parodi av
Orkdals store sønn Nils Arne
Eggen ga et nytt Eggen-sitat:
«Æ ha verre lærling i 9 måna.
Vesst itj dåkk det?», før punchline ble satt av inspiratoren og

tankefeltterapeuten Karin Fevaag Larsens magiske filosofi:
«Hærlig! Tro på deg selv!»
Midt-Norsk Opplæring greide
å overraske med dette arrangementet. Lærlingene koste seg,
og kom helt sikkert med smil
om munnen på jobb fredag morgen. Lærebedriftene som eier
Midt-Norsk Opplæring har gjort
en smart og framtidsrettet investering.
Marit Mjøen

Karin Fevaag Larsen formidlet
mottoet «Hærlig!» med ungdom i
fokus.

