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        virkelig gitt meg kunstnerisk inspirasjon, forteller student Elin Westbø (34) på fredagens vernissage ved Station Nordica Kunstskole. Tegneferdighetene 
         innovativ barnetallerken.

HOPPENDE GLADE: Rektor 
Bernt Skutlaberg (t.v.) og avde-
lingsleder Gunnar Skjeberg er 
glade for å kunne tilby danse-
linje ved Dahlske videregående 
skole i Grimstad fra neste høst. 
I bakgrunnen ses elevene i før-
ste klasse på musikk-, dans- og 
dramalinja. FOTO: ERIK HOLAND

Fylkestinget vedtok tirsdag 
at Dahlske videregående 
skole i Grimstad får dan-
selinje med ti plasser fra 
neste skoleår.
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Vedtaket ble gjort med 19 
mot 15 stemmer, og allerede 
på forhånd var optimismen 
til stede ved skolen.

– Dette har vi kjempet for, 
eller ønsket, lenge – i hvert 
fall helt siden dramalinjen 
ble opprettet i 1999. Aust-Ag-
der har vært landets eneste 
fylke uten et fullverdig ut-
danningsprogram i dans i vi-
deregående opplæring, men 
nå blir tilbudet komplett, sa 
Dahlske-rektor Bernt Skut-
laberg, etter at fylkesutvalget 
– mot KrF og Sps stemmer 
– i begynnelsen av desember 
vedtok at skolen hans skal få 
egen danselinje.

Nå er det stadfestet av fyl-
kestinget.

Fra før har Dahlske videre-
gående skole et fullverdig ut-
danningsprogram i musikk 
og drama. Danselinja oppret-
tes fra høsten av neste år.

– Dette betyr mye for 
Dahlske, sier Skutlaberg, og 
får støtte av avdelingsleder 
Gunnar Skjerdal på musikk-, 
dans- og dramalinjen.

– Aust-Agder er kanskje 
det fylket i landet med flest 
fritidsdansere i forhold til fol-
ketall. For dem vil dette nye 
tilbudet bety veldig mye.

I tillegg til fritidsdansere, 
leverer Aust-Agder også flere 
dansere til det profesjonelle 
nivået. I år er for eksempel 
tre dansere fra Aust-Agder 
elever ved 

Balletthøyskolen i Oslo. 
Også for dem som ønsker å 
satse profesjonelt, er det vik-
tig med et tilbud i videregå-
ende opplæring, sier Skjer-
dal.

Danselinje 
med 10 
elever

Disney-stjernen Zac Efron og Vanessa Hudgens har gjort det 
slutt. Her kommer nyheten som muligens gleder en rekke tenår-
ingsjenter. «High School Musical»-stjernen Zac Efron er ledig på 
markedet igjen, melder magasinet US. Etter fire år sammen er 
det altså kroken på døra for paret – som skal ha vært enige om å 
sette strek. – Det var en felles avgjørelse. Det tok bare slutt, sier 
en kilde til US. (©NTB)

Disney-stjerne er singel igjen
«Dexter»-stjernen Michael C. Hall skal skilles, etter at han og 
kona Jennifer Carpenter har vært separert en tid. I den popu-
lære seriemorderserien spiller Carpenter og Hall fostersøsken. 
I virkeligheten er de gift og ville kunnet feiret to års bryllupsdag 
på nyttårsaften. Jennifer Carpenter stilte opp for ektemannen 
da han kjempet mot kreft for snart et år siden, og har tidligere 
uttalt: – Han er den mest sexy mannen i verden. (©NTB)

«Dexter» skilles
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