Børge-Borgere, 16. mars 2010

LOKAL KULTURUKE
Småskolekoret og Sigbjørn Moestue
Treffet ble holdt i gymsalen på Borgen skole og arrangementet var et
samarbeidsprosjekt med skolen.
Ass.rektor Jens Jakob Bjørnslett ønsket velkommen til Lokal kulturuke på
Borgen skole og introduserte Småskolekoret som består av elevene i 1.-4.
klasse. Koret sang 4 sanger for oss: Jeg og du og vi to, Kjerringa med staven,
Shuba-duba-duba og Drømme seg bort. Lars-Kristian Iversen fra
Kulturukekomitéen overrakte en rose til en av sangerne, Iselin, som hun mottok
på vegne av hele koret.

I og med at 2010 er det store Leseåret, var det naturlig å ha en lokal forfatter
på besøk i Kulturuka. Sigbjørn Moestue ble derfor kontaktet. Han er opprinnelig
fra Kløfta og bor nå på Jessheim. Moestue er forfatter på full tid og har til nå
gitt ut 4 barne- og ungdomsbøker. Den femte boka er underveis.
Fantasy-trilogien Alvetegnet består av følgende bøker: Gravbøygen våkner,
Nissedreperen og Krakens gap. I alle disse bøkene følger leseren ungdommene
Eva og Espen. Moestue leste et lite utdrag fra Gravbøygen våkner. Denne boka
fikk Arks barnebokpris 2005, stemt fram av leserne.
Krakens gap ble nominert til Brageprisen i 2007. Samme året ble
filmrettighetene til trilogien kjøpt opp, før alle bindene var ferdig skrevet.
Den fjerde boka Mørkemannen kom ut i 2009. Alle disse bøkene baserer seg på
norsk folketro.

Manus til Moestues femte bok Den siste magiker er nettopp levert forlaget og
kommer derfor ut seinere i år. Moestue leste også et lite utdrag fra dette
manuset. Handlingen i denne boka foregår på Kløfta, blant annet ved
”Gamleveien”. Den handler om en magiker, Gregers, og en gutt, Simen, som
helt tilfeldig havner hos Greger og blir innviet i magiens verden. Simen blir
utdannet som magiker og får blant annet lære å styre et flygende teppe.
Magikerjegerne viser seg etter hvert på Kløfta og blir en fare for Gregers og
Simen.

