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TILBAKE: Kaja Norum skal ha en ny utstilling i Galleri Soon. Dette 
bildet er fra da hun hadde en utstilling i 2012.

Lørdag åpner Kaja Norum 
sin utstilling i lokalene til 
Galleri Soon. Det gleder 
mange seg til.
MATTIAS MELLQUIST
mattias.mellquist@vestbyavis.no
974 63 989

SON: Hun hadde i 2011 sin de-
bututstilling i Galleri Soon, og 
fikk mye oppmerksomhet for 
sitt bilde av komiker Sturla 
Berg Johansen. I ettertid har 
hun hatt to separatutstillinger i 
Galleri Soon, samt deltatt på 
flere kollektivutstillinger rundt 

om i landet.
– Kaja var elev hos Odd Ner-

drum fra 2009 til 2011, og sier at 
dette var en av de mest inspire-
rende periodene i hennes liv. 
Nerdrum åpnet hennes øyne 
for det klassiske og hun drar 
stadig tilbake til han for å male. 
Det gir henne påfyll og inspira-
sjon i hverdagen. Kaja ser på 
den klassiske figurative meste-
ren som en farsfigur, forteller 
Tonje Mostad i Galleri Soon.

Kaja Norum snakket selv om 
utstillingen og hennes kunst-
karriere for et par uker siden i 

Vestby Avis. Da sa hun dette.
– Det er noe utfordrende med 

hud, det er noe av det vanske-
ligste du kan male. I tillegg er 
klær uinteressant. Det binder 
deg bare til en tidsepoke, fortel-
ler Norum.

På utstillingen nå i januar har 
hun med store og litt annerle-
des tegninger.

– Akkurat nå er jeg veldig 
opptatt av moteverdenen og 
hvordan ansiktene til modelle-
ne ser ut når de går på catwal-
ken. Jeg lurer ofte på hva de 
tenker på når de går der

Kaja er tilbake i Galleri Soon

Den første konserten i 
Son Kulturkirke i 2018 
ble levert av Grense-
land. Publikum var 
fornøyd.
INGER EIDE NORDSETH
post@vestbyavis.no
994 59 847

SON: Det er en aldri så liten be-
givenhet at Grenseland kom-
mer til Son Kulturkirke for å 
glede folket med sin grenseløst 
fine musikk.

Med fire mann og en dame 
ble det en heftig tett-på kon-
sert. Dette er et nytt, norsk 
band som stadig flere legger 
merke til, mye takket være 
mange radioinnspillinger og 
musikken beskrives som «i 
grenseland mellom lys og mør-
ke, mellom virkelighet og 
drømmer».

- Fine og forståelige 
musikktekster
Det var mange som hadde møtt 
opp. Voksne, barn og ungdom. 
Flere var venner og bekjente av 
bandet. Et lett snøfall utenfor 
skapte den riktige stemmin-
gen.

En av dem som var til stede 
med familien sin i Son var Per 
Furuset.

– Det er fine og forståelige 
tekster. De formidler hverdags-
lige ting på en filosofisk måte. 
Det de lager er litt Bob Dylan in-
spirert og det liker jeg, forteller 
Furuset.

– Dette var evig bra, sier Kris-
toffer Nessheim etter konser-

ten.
Han er sønnen til frontfigur 

Thomas Nessheim fra Son.

– Så fint at dere kom
Bandet er frontet av Thomas 
Nessheim på gitar, piano og vo-
kal. Roy Botten på munnspill, 
gitar og mandolin. I tillegg had-
de de med seg Tone Stojka som 

gjorde en fremragende jobb på 
pedalsteel/piano. Kjetil Moberg 
på bass og Erlend Grønvold 
Hanssen piano satte prikken 
over i en.

De formidlet alvor, men i til-
legg formidlet de mye god hu-
mor gjennom konserten. Spesi-
elt til anledningen hadde de 
med seg låten «Teologikk» som 

oppsummerte Bibelen. Mye ap-
plaus underveis viste et publi-
kum var fornøyd med det de 
hørte.

– Jeg er glad for at det kom så 
mange, det er overveldende, 
avsluttet Nessheim.

Etter oppfordring fra publi-
kum tok de et ekstranummer: 
«Den siste turen».

"
Det er fine og for-
ståelige tekster. 
Det de lager er litt 

Bob Dylan inspirert.
PER FURUSET
Tilskuer

Gode tilbakemeldinger etter konsert:

– Litt som Bob Dylan

GRENSELAND: Tok publikum med på en flott reise i Son Kulturkirke. F.v. Erlend Grønvold Hanssen, Kjetil Moberg, Thomas Nessheim, Roy 
Botten og Tone Stojka.

! VESTBY: Mange nøt Kom deg ut dagen og utebursdagen til DNT. Barnas turlag i 
Vestby sto som arrangør. Sola tittet frem og alt var lagt godt til rette av arrangø-
rene. Emil (4), Iver (2 ½) og Victor (11) hadde tatt seg en tur i aktivitetsløypa og 
kunne stolt fortelle at de hadde løst en del av spørsmålene.

– Vi greide å svare på hvilket symbol turistforeningen hadde og hva det blå var 
på kartet. Vi fikk tre alternativ; Blåbær, vann eller blåveis. Vann var selvsagt 
riktig, forteller Victor.

Når de var ferdige hadde Solveig Kvisberglien sørget for å grille pølser til hele gjengen.
– Det er bra at vi kommer oss ut, sier hun.
Vi møtte mange små og stor skiløpere på vei til Gapahuken der DNT hadde base.
En av dem var Johan Rahm. – Jeg er svensk og må jo lære barna norsk kultur og 

skitradisjon. Jeg har ikke gått på ski siden 1995, men nå skal jeg forsøke meg igjen. Jeg er 
litt ustødig som du ser, forteller han.

Se også vår store bildeserie på vestbyavis.no.


