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VISEKLUBBEN SPELT vil den 29. april
satse på regionens unge talenter og ar-
rangerer visekveld på Vertshuset Skar-
ven. Fra Tromsø kommer blant annet
Eivind Høstmark Borge, leder for
forum for natur og friluftsliv, som vil
fremføre selvskrevne viser inspirert
blant annet av naturen. Tromsdalsjenta
Kristin Loftås (bildet), elev ved Kongs-

bakken videregående skole, vil også
delta. Med på kvelden er også Trine
Strand fra Balsfjord, sammen med en
full buss av ungdommer som skal delta
på visekvelden. Johanne Ballovarre fra
Lyngen, sanglærer på Tromsø musikk-
skole, kommer også.

eskil.wie@itromso.no

Mange unge talenter Ny bok om Hurtigruten
IBEN SANDEMOSE har laget en bildebok som skildrer hennes egen
reise med Hurtigruten. Hun har tegnet og skrevet om sin reise, hvor
alt er med, både natur og landskap, skipet, passasjerene og havnene.
«Hva skulle jeg med medbragte tegneblokker når alt lå til rette på

damasken! Porselen, sølv og SERVIETTER! Ypperlige tegnepapir
med ferdigstempelet logo ble i løpet av 11 til dager til boken,» skri-
ver forfatteren selv i innledningen om boken som er tilgjengelig på
norsk, tysk og engelsk.

eskil.wie@itromso.no

Dinohelg på museet
TROMSØ MUSEUM inviterer til helgen til Dinohelg. Årets tema er
det mystiske museet – det som gir ut for å være noe helt annet enn det
det er. På lørdag er det foredrag med dinosaurekspert dr. Jørn Hurum
om de nye dinosaurene som er funnet det siste året og filmpremière på
«Sjømonster» på Nordnorsk Vitensenter. På søndag holder Hurum
foredrag om svindlere, tyver og fossiler og det samme foredraget som
han holder på lørdagen.

rikke.lange@itromso.no

Furebotten på turné
RAGNHILD FUREBOTTEN (bildet) er denne uka på turné i Nordland
med sitt kritikerroste og spellemannvinnende prosjekt, «Never on a
Sunday». Med seg på turen har hun noen av Norges fremste jazzblåsere,
Helge Sunde (trombonium), Geir Lysne (saxofon), Torben Snekkestad
(saxofon), Lars Andreas Haug (tuba), Eckhard Bauer (trompet) og Ma-
rius Haltli (trompet). I dag gjester de Bodø (Sinus, Adlib Jazzklubb), i
morgen Elijazzen på Hamnøy og lørdag Fårebygget på Borkenes.

helge.matland@itromso.no

Med denne kan du
snart finne fram 
nye historier fra 
Folkeparken, 
men først trenger 
romsø museum 
din hjelp.
Museumslærer Jan Höper arbeider
i disse dager med å samle inn his-
torier til den digitale naturstien
som skal lokke unge og historie-

lystne tromsøværinger til Folke-
parken på Sørøya. Prosjektet er
døpt til Smartstien.
– Det er mange ting og historier

å undre seg over i Folkeparken,
konstaterer Höper.
Prosjektet har blant annet fått

støtte av DNB som tildelte
310.000 kroner like før jul.

Trenger opplevelser
Gjennom såkalte QR-koder skal
man kunne skanne skilt i parken,
og dermed finne relevante videoer,

historier og forskning fra området.
– Nesten alle, og spesielt den

unge generasjonen benytter
smarttelefoner. På denne måten
kan man enkelt lete fram informa-
sjon.
– For eksempel historien bak

Bukta, hva som foregår i det gamle
akvariet, eller da isbjørnene rømte
fra dyreparken i 1954, forteller
Höper.
Han er nå interessert i publi-

kums historier fra Folkeparken og
Sørøya, og har opprettet en egen

nettside som ble lansert i går der
man kan dele fortellingene
– Det er for eksempel mange

personlige opplevelser her som vi
ikke kjenner til. Det kan være en
gammel kjærlighetshistorie, eller
andre ting fra dette om området,
forteller Höper.

Digital fuglekikking
Det er ikke bare gamle fortellinger
du i framtiden kan få oppleve i par-
ken. Höper holder blant annet på å
snekre en noe spesiell fuglekasse.

– Den skal ha kamera inni og
være koplet opp mot en videostre-
am. Tanken er at de som passerer
kassen skal kunne skanne en QR-
kode og kunne følge med direkte
hva fuglene foretar seg.
Dersom alt går på skinner håper

Tromsø Museum at den digitale
parken er åpnet allerede til høsten,
før snøen faller.

PREBEN OLSEN
preben.olsen@itromso.no

452 71 473

Digital tur i parken
DIGITAL HISTORIE: Smarttelefonen skal berike turen i parken når Jan Höper lander prosjektet Smartstien. Foto: Preben Olsen


