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Lørdag 8. september 2018

Åpnet Bodø Biennale
med keramikk og dans
Elever fra Saltdal,
Bodø og Bodin
videregående og
Pias ballett var
godt synlige under
åpning av Bodø
Biennale.
SVERRE BREIVIK

SALTDAL/BODØ: I et strålende
flott høstvær var rammene for åpninga av Bodø Biennale de aller
beste. Ordfører Ida Pinnerød vektla
i sin åpningstale den innsatsen arrangøren og medspillere har lagt
ned og viktigheten av at regionen
får servert slike kunstprosjekt.

Kunstvandring
Etter åpningstalen var det klart for
en vandring langs havnepromenaden til bystranda i Breivika. På
veien fikk de mange hundre fremmøtte servert flott dans kombinert
med keramisk kunst. Danserne
kom fra danselinja ved Bodø videregående skole og Pias ballettstudio.
Kunstinstallasjonene var keramikk med maritimt tema, og dette
var det design og håndverkselever
fra Saltdal og Bodin videregående
skoler.
Keramikkjobben har foregått på
skolen på Rognan, der elevene fra
Bodin har vært på besøk. Lærer
Anita Johansen på Saltdal videregående skole og elevgruppen hadde
god hjelp fra sin mentor Ingvill
Greve Alsos fra Kjerringøy. Den
velkjente og dyktige Greve Alsos
legger ikke skjul på at det har vært
en god opplevelse å jobbe med unge
entusiastiske «keramikere».
– Det har vært et fantastisk og inspirerende samarbeid, sier Greve
Alsos og Anita Johansen, nærmest i
kor.

Firing Up
Prosjektet er støttet av Den kulturelle skolesekken, men også aksjo-

FLERE UTTRYKK. Kombinasjonen dans og keramikk viste seg å være svært vellykket og folk koste seg på vandringa i Bodø sentrum under
åpninga av Bodø Biennale. Alle foto: Sverre Breivik

nen «Firing Up» lansert av Norske
Kunsthåndverkere har vært svært
sentrale i denne jobben. Aksjonen
handler om å ta i bruk alle keramikkovnene som har stått ubrukt rundt
på hundrevis av norske grunnskoler, samt å vekke interesse for keramikk hos barn og unge. Dette har
de gjort ved å restarte skolenes keramikkovner ved hjelp av profesjonelle keramikere.
«Firing Up» vil dessuten sette keramikken i en sammenheng med
lokale og nasjonale museers samlinger, for å vise hvilken tradisjon
denne kunstformen hører hjemme
i.

Oppmerksomhet
Bodø Biennale blir arrangert for
andre gang, og går over fire dager
med svært mange utstillinger og arrangement, og ønsket fra arrangøren er å skape oppmerksomhet og
utvikling innen dansekunst og det
visuelle kunstfeltet.
Johansen og Greve Alsos er glade
for, sammen med flinke elever, å få
være en del av et så stort og spennende prosjekt. Utstillingsobjektene ble flyttet inn på Stormen bibliotek etter vandringa, og kan sees
der i to uker framover.
redaksjonen@saltenposten.no

SEPTEMBER PÅ KAPTEIN LARSEN
Superb Design

Inspirerende

FREDAG 14. SEPTEMBER KL. 23.00-02.00:

ABBA-show

MED ANNELISE & WENCHE FRA KIRKENES
LØRDAG 15. SEPTEMBER:

Fotballkamper

Kl. 13.00: Tottenh. - Liverpool
Kl. 16.00: Newcastle - Arsenal
Kl. 18.30: Watford - Manch U.

PREMIER LEAGUE PÅ STORSKJERMENE
ONSDAG 19. SEPTEMBER KL. 20.00-23.00:

OperaPub

med Ketil Hugaas og Siv Oda Hagerupsen
Pianist: Steinar Pedersen

INNGANG KR 200,-. VELKOMMEN OM BORD!
LØRDAG 22. SEPTEMBER:

Fotballkamper

Kl. 13.30: Fulham - Watforrd
Kl. 16.00: Manch. U - Wolverh.
Kl. 18.30: Brighton - Tottenham

PREMIER LEAGUE PÅ STORSKJERMENE
LØRDAG 29. SEPTEMBER KL. 23.00-02.00:

We Love The 90´s
INNGANG KR 100,-

LØRDAG 29. SEPTEMBER:

GLADE MENTORER. Keramiker Ingvild Greve Alsos (t.v.) og lærer fra
Saltdal videregående skole Anita Johansen var svært fornøyde med
måten kunsten deres elever ble presentert for hundrevis av skuelystne langs havnepromenaden i Bodø torsdag ettermiddag.

STOLT ORDFØRER. Det var en
stolt ordfører, Ida Pinnerød, som
torsdag kunne erklære Bodø
Biennale for åpnet utenfor Stormen bibliotek.

Fotballkamper
PREMIER LEAGUE PÅ STORSKJERMER

Kl. 13.30: Westham - Manchester United
Kl. 16.00: Arsenal - Watford Kl. 18.30: Chelsea - Liverpool

Vi fyrer opp
dansegulvet med
fantastiske rytmer
fra 90-tallet.

