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STRIPER I SEKKEN - BOBLER I BLODET fenget elevene på Vanvikan skole.

Tegneserier på timeplanen
LEKSVIK: Ungdomsskoleelevene ved Vanvikan skole ble så
oppslukt av tegneserier at de
måtte jages ut da det var friminutt.
KNUT INGE BLIX FURUSETH
knut.inge.blix.furuseth@fosna-folket.no

I et opplegg gjennom Den kulturelle
skolesekken fikk alle ungdomsskoleelevene to interessante timer med fokus på
tegneserier. «Striper i sekken - bobler i
hodet» heter opplegget som Tom Harper
besøker en rekke ungdomsskoler med.
Vanvikan er den første skolen som får
besøk.

Tegneserier er kultur
- Jeg snakker om tegneseriens historie og
tegneserien som virkemiddel. Alle har vi
et forhold til tegneserier, og vi møter dem
i aviser og andre publikasjoner. Tegneserier er en del av kulturen vår, fortalte
Harper.
Harper stod ikke bare og snakket om
tegneserier. Eleven fikk selv prøve seg
som tegneserieskapere. De fikk to oppgaver å bryne seg på. Den første gikk ut
på å tegne en figur som de skulle sette
alder og navn på, samt hva som karakteriserte figuren. I den andre oppgaven
skulle de skrive ny tekst til en Pondus-stripe.

Ser talenter
- Her ser jeg at alle tegner, og det er bra.
Når jeg holder kurs dukker det alltid opp
noen som er flinke til å tegne og som kan

BRAGE WITZØ, Marius Fenne, Peder Ø. Høiseth og Kristian Myhre Korsen syntes det var artig å prøve seg som tegneserieskapere.
bli tegnere. Det har jeg sett her i Vanvikan
også, sa Harper.
Harper er har skrevet fagbøker om tegneserier, han er manusforfatter og han
holder tegneseriekurs. Han er utdannet
jurist, og han har medievitenskapelig ut-

danning.

Artig
Timene med Harper fenget elevene så
sterkt at flere av dem nærmest måtte jages ut av klasserommet da det var tid for

friminutt og utlufting.
- Dette er både artig og interessant. Vi
har lært mye om hva som er poenget
med tegneserier. Og så er det mye artigere enn vanlig skole, var dommen fra
elevene.

FILMOPPLEVELSER ØRLAND KINO
05. OKTOBER - 11. OKTOBER
Hotell Transylvania 3D (7år 1t 31min)
Lørdag 06.okt, tirsdag 09.okt
Velkommen til Hotel Transylvania, Draculas (Adam
Sandler) overdådige fem-stakers hotell der monstre
og deres familier virkelig kan leve livet, fri til å være
de monstrene de er uten mennesker til å bry dem.
Skvis (11år 1t 15min)
Lørdag 06.okt, søndag 07.okt, torsdag 11.okt
Skvis er en spennende, rørende og morsom ungdomsfilm om lojalitet og evig vennskap. «Når alle
svikter alle, er det godt vi har hverandre».

OPPGAVEN var å skrive ny tekst til Pondusstripa.
TOM HARPER kan mye om tegneserier.

Hypnotisøren (15år 1t 55min)
Søndag 07.okt, tirsdag 09.okt, torsdag 11.okt
Den svenske krim-thrilleren «Hypnotisøren» er
bygget på en av de aller største svenske boksuksessene etter Millennium-trilogien, og er valgt ut som

årets Oscar-kandidat fra Sverige.
Utdrikningsslaget (11år 1t 27min)
Tirsdag 09.okt
Regan (Kirsten Dunst) er vant til å være først ute
med alt. Forargelsen er derfor stor når hun finner ut
at tjukkasvenninnen Becky fra High School blir den
første til å stå foran alteret med drømmemannen.
Taken 2 (15år 1t 14min)
Søndag 07.okt, torsdag 11.okt
Liam Neeson er tilbake som den pensjonert CIAagenten Bryan Mills i høstens eksplosive oppfølger
TAKEN 2.

Les mer om filmene på:
www.orlandkultursenter.no

