
VELKOMMEN TIL
KULTURFEST PÅ
ETTERSTAD VGS

TIRSDAG 28. SEPTEMBER 
KL. 12:10 - 14:30

MUSTI, QUICK STYLE 
STUDIO, SLAMPOESI 
MED ASHA ABDULLAHI, 
DET ANDRE TEATRET 
KOMMER, VERKSTED 
MED FAM IRVOLL, 
KORSANG OG BOKBAD 
MED ARNE SVINGEN



PROGRAM

Musti

Slampoesi med Asha Abdullahi

Dans med Quick Style Studio

Bokbad med Arne Svingen

Det Andre Teatret kommer

Danseverksted med Quick Style 
Studio

Bli med i kor

Papirverksted med Fam Irvoll

Etterstadsletta

Drivhuset

Restauranten

Gymsalen

Etterstadsletta

Rommet til Anna, 
5. etg. 

12:10

13:30



Uten en eneste singel bak seg, klarte atten år gamle Ugbad Musti å bli en av 
Øyafestivalens store snakkiser i 2019. I februar 2020 slapp hun debut-
albumet «Qoyskayaga», og ble omtalt som en av de mest spennende 
stemmene i norsk musikk på lang tid.  

«Jeg var en sinna kid» forklarer hun. Heldigvis var det en observant lærer 
som viste henne en alternativ måte å få ut sinnet på - å formulere følelsene 
sine framfor å skrike dem ut. Noe som begynte som en dagbok utviklet seg 
til dikt, og etter hvert begynte linjene å rime - ikke helt ulikt rappere hun hørte 
rundt seg, som Skepta og Stormzy. Musti innså en vesentlig ting: «Musikk 
er dikt. Følelsene mine blir fort til dikt, og derfra ble det bare naturlig å forme 
diktene til musikk».

Under vingene til Nora Collective, har Musti funnet sin egen måte å ekspone-
re sine innerste følelser. Hennes innerste tanker presentert som en spretten 
dagbok om ansvar, kjærlighet, identitet og familie oversatt til urbanmusikk. 
Hun klarer å være breial og sårbar på en gang. 

Musti



Asha Abdullahi er en SLAM!poet som har gjort seg bemerket i slammiljøet i 
hovedstaden gjennom flere opptredener på blant annet Oslos slamscene. 
I år har hun vært med å starte en slamscene kalt Blue Monday på 
kulturarenaen SALT. Hun skriver dikt om identitet, selvforståelse, 
samfunnsproblemer og krysningspunktene mellom disse temaene.

På Kulturfest fremfører Asha diktet «Tribute to all of me». Her tar hun for seg 
hver av sine «delidentiteter»; muslim (norsk), black/somali (engelsk), kvinne 
(norsk). Diktet er skrevet både på engelsk og norsk for å fremheve det 
flerspråklige på en måte som blir forståelig for folk flest. 

Slampoesi med Asha Abdullahi



DANSEOPPVISNING MED QUICK STYLE STUDIO
Tre instruktører fra Quick Style Studio skal sammen lage et forrykende 
danseshow koreografert av Kevin Vasquez. Kevin sine koreografier er 
teknisk vanskelig, men veldig underholdende. Opptredenen blir intens – så 
her gjelder det å ikke blunke! 

WORKSHOP MED KEVIN VASQUEZ FRA QUICK STYLE STUDIO
Kevin Vasquez er en 25 år gammel danseinstruktør fra Oslo. Kevin har lang 
erfaring innenfor dans; både som instruktør og scenedanser. Kevin har reist 
rundt i verden og undervist danseinteresserte i flere år, og hadde et lengre 
opphold i Sør-Korea hvor han jobbet med ulike kpop-grupper.
Kevin har stått på scenen med flere av Norges fremste artister. Han har også 
vært på Europa-turne med verdenskjente BTS. Nå gleder Kevin seg til å 
endelig være i Norge og undervise her. Han ønsker å lære bort en koreografi 
som blir utfordrende, men enkel å lære. Du trenger ikke danseerfaring for å 
delta på workshop med Kevin, men du må ha danseglede!
 

Quick Style Studio



«Perfekt ondskap» er en original og morsom ungdomsroman fra en av våre 
fremste forfattere, Arne Svingen. 

Det tar tid å forstå at ting må gjøres med den største finesse. Ondskap er 
nemlig en livsstil som krever mot, kløkt og usedvanlig god fantasi. Jeg er en 
gutt med en plan og en misjon i livet. Min helt egne evne til å finne løsninger 
der andre ser problemer, kommer til å føre meg langt. Skage lever etter et 
enkelt prinsipp: Om det ikke finnes ondskap i verden, finnes det heller ikke 
godhet. Verden trenger ondskap, det er det som gir livet farge, lukt og smak. 
Og Skage tar gjerne på seg den kreative oppgaven det er å få folk til å gå 
skikkelig på trynet. Da røykeren Mathea flytter inn i leiligheten under, legger 
Skage raskt en plan for å få henne kastet ut. Men så tar noe fyr, bokstavelig 
talt, og for å holde balansen i sitt eget livsprosjekt, må Skage ta et ekstra 
langt steg i ond retning.

Bokbad med Arne Svingen



Drømmer du om å se en action-film som handler om deg og Tae Kwon 
Doe-treninga di? Drømmer du om en romantisk komedie der en gutt blir 
smittet av et virus i naturfagstimen og dør, men elsker kjæresten sin gjennom 
tid og rom? Eller vil du se et Ibsenstykke basert på matteboka di? Eller en 
musikal om hvorfor du ikke liker gym? 

Check-check-check og check. 

I «Det Andre Teatret kommer!» lager skuespillerne teater ut ifra dine forslag 
og ønsker. Alt kan bli teater!

Det Andre Teatret holder til daglig til i Oslo der de spiller improteater 5 dager 
i uka. Nå har de kommet for å gjøre om hverdagen din til teater – og du kan 
få bestemme hva vi skal gjøre.

Det Andre Teatret kommer



Koret ledes av sanger og skuespiller Benedikte Kruse, med artist og musiker 
Jostein Hasselgård på piano. 

Repertoar: Seasons of love fra musikalen RENT.

Benedikte Kruse er fast medlem av vokalgruppa Pitsj, skuespiller i Plutselig 
Barneteater og sanger, produsent og komponist for improvisasjonsensem-
blet Små Grå. Hun har en bachelor i sang og musikkpedagogikk, og en 
utøvende master i vokalimprovisasjon fra Norges Musikkhøyskole. Hun har 
vært dirigent og pedagog for en rekke kor og ensembler, dubber tegnefilmer 
og holder ofte masterclasser og kurs for sangere. 

Jostein er utdannet som sanger og pedagog innen rytmisk-/jazz-/improvisa-
sjon-feltet på Norges Musikkhøgskole. Han har jobbet i mange felt innenfor 
norsk musikkliv. Han var Norges deltager i Eurovision i 2003, har vært 
programleder på Nrk’s Julemorgen og deltatt på en rekke innspillinger med 
bl.a. bandet Hasselgård og vokalgruppa PUST. Jostein jobber som musikk-
pedagog som kordirigent og sanglærer.

Bli med i kor



Fam Irvoll er en norsk moteskaper utdannet ved Esmod i Oslo og Central 
St. Martins i London. Hun har designet klær for Lady Gaga, Beyonce, Nicki 
Minaj, Rihanna, Katy Perry, Lily Allen og mange fler.

Til Kulturfest tar Fam med seg papir som materiale, og på hennes kreative 
verksted skal det lages flotte papirblomster som dere senere kan henge 
rundt på skolen som lekre dekorelementer. 

Papirverksted med Fam Irvoll


