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– Ulike kulturer er det fineste vi har, og det viktigste vi kan tilby samfunnet. 

Multicultura startet i kveld, før Barnas Verdensdager braker løs i morgen.  

I forbindelse med 450 års jubileet satt Barnas Verdensdager opp mulitcultura-konsert. 
Det er andre år på rad, og konserten skulle gjenspeile et mangfoldig samfunn. Det var 
mange ulike kulturinntrykk å ta innover seg denne fredags kvelden.  

Ordføreren ble tatt godt imot med både drikke og mat, før han holdt åpningstalen. 

– Dagen i dag handler om etnisitet, musikk og kultur, sier ordfører Jon-Ivar Nygård. 

– Det er en stor ære for meg å åpne dette arrangementet, fortsetter han fra scenen. 

Etter hans tale kom Finn-Erik Blakstad opp på scenen, og sa noe som er verdt å nevne. 
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Mat må til 

– Det er ikke bare på scenen det skjer, sier Safia Abdi Haase. 

Elever fra Glemmen Videregående kom rett fra skolen for å lage mat til alle på 
arrangementet. 

– Dere gjør en kjempefin jobb! Gi dem en stor applaus, roper Haase fra scenen. 

Alle elevene kommer opp på scenen, og presenterer kveldens meny. 

– Det blir ris, kylling og linser. Etter det blir det kake og kaffe, sier en av elevene. 
Publikum klapper igjen. 

De som fikk æren av å underholde først, var Children's International School. De spilte 
blant annet nasjonalsangen og utdrag fra «Emil i Lønneberget». De imponerte stort med 
kun å ha spilt instrumentet sitt i tre år. Enkeltpersoner representerte forskjellige kulturer 
på scenen, samt kulturskolen og andre dansekompanier som hadde flere innslag. 



 

Elever fra Children's International School fremførte dansenummer fra Løvenes Konge. 
(Foto: Harry Johansson)  

 


