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Over 30 artister har gått sammen om å hylle Johnny Cash i en ny
musikkvideo.

Medlemmer av Rolling Stones, U2 og Red Hot Chili Peppers er
med i en hyllingsvideo til ære for Johnny Cash. Låten det er laget
video til, er Cashs «God’s Gotta Cut You Down», og har nettopp
hatt premiere verden over. Johnny Cash døde 71 år gammel i sep-
tember 2003. (ANB)

Hyller Cash i musikkvideo

I tillegg er det et møtepunkt
og en arena for å høre på andre
korps og andres gode musikal-
ske prestasjoner.

videre arbeid, etter en slik
framføring. Selv om resultater
og rangering hører med i en
konkurranse, er nok det viktig-
ste det som skjer i det enkelte
korps i innøvingsperioden.

gramsammensetningen vurde-
res av to erfarne dommere,
Arne Ottar Ødegård og Rune
Bergmann.

Det er viktig for korpsene å
få kommentarer og råd til

korps, som er ett av fire korps i
2. divisjon. Straumsnesingene
er andre korps ut på scena.

Hvert korps skal spille et
selvvalgt program på rundt 20
minutter. Framføringen og pro-

STRAUMSNES: Kommende lør-
dag er det igjen klart for den
årlige korpscupen. Denne gang-
en er det 13 korps som deltar,
og eneste lokale korps på delta-
kerlista er Straumsnes skole-

Straumsnes skolekorps
deltar i korpscupen

verden som mørk, og viser til at
det er kunstnerens oppgave å
forandre virkeligheten til noe
bedre.

arenaer som er overskygget av
angst, utilfredshet og skuffelse
over en verden vi alle bevisst
eller ubevisst står overfor, sier
Adon Elmir.

Han ønsker ikke å framstille

fokuset på denne problemstil-
lingen, og deretter la prosessen
fortsette å plage meg gjennom
hvert eneste verk jeg arbeider
med. «Assosiasjoner» er net-
topp de uendelige forestillings-

kunstopplevelsen til noe over-
raskende interessant.

– Denne utstillingens bud-
skap handler først og fremst om
kreasjonsprosessen. Jeg vil
gjerne avslutte det teoretiske

ANDERS TØSSE

Adon Elmir er den første som
stiller ut sine bilder på prøve-
prosjektet nettutstillingen.no.
Målet er å få til årlige utstil-
linger på nasjonalt nivå ved
samarbeid mellom kunstnere
og kunstorganisasjoner.

– Å skildre verden slik den
virkelig er oppfyller for meg
ikke kunstens mål, fordi det i
den må finnes noe som går ut
over dette, som det å skildre
verden slik den ønskes eller
fryktes, uttaler Adon Elmir om
sin egen kunst.

Han mener at verdens elen-
dighet ikke kan beseires med et
penselstrøk, og viser til at
angst, utilfredshet og skuffelse
i en kunstners assosiasjoner.

Adon Elmir er utdannet arki-
tekt ved universitetet i Damas-
kus, og jobber i dag med flere
kunstarter. Det kan være gra-
fikk, digitalkunst og visuell
kommunikasjon. Han har et
politisk bakteppe for sin kunst.

På nettstedet ønsker han
både at folk ser hans kunst, som
også kan bestilles, og at publi-
kum kan komme med sine kom-
mentarer.

Kunstneren selv mener at det
å velge en utradisjonell måte å
stille ut kunstverk på kan gjøre

TINGVOLL: «Assosia-
sjoner» kaller han sin
nye utstilling. Adon
Elmir er bosatt i Ting-
voll og går nye veier
med sin kunst. Han har
lagt ut bilder på nettet.

Adon Elmir, kunstner fra Tingvoll, stiller ut sine bilder via nettet.

Stiller ut sin
kunst på nettet




