Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Larm for 6.gang
Bøgdakultur. Finkultur. Utekultur. Debattkultur. Skikultur. Drikkekultur.
Korpskultur. Økokultur. Kirkekultur. Vandrekultur. Filmkultur. Matkultur.
Køkultur. Møtekultur. Ukultur. Billedkunst. Ballkunst. Scenekunst.
Kunstgress. Kunsten å ha det artig…
Kunst og kultur i bredt spenn er det vi formidler og opplever når
Vinterlarm arrangeres for 6.gang. Noen nye arrangementer, noen
gjengangere. Helt nytt av året er at vi kan ta i bruk vår nye kultursal i det
som nå blir hetende Løkken Kulturhus. Samtidig viser Vinterlarm det som
er styrken i bygda, nemlig at vi har mange forskjellige arenaer for ulike
typer arrangement, både inne og ute.
Dette siste året som egen kommune håper jeg vi innbyggere viser at det
virkelig er livskraft og engasjement i våre lokalsamfunn. Vinterlarm er en
ekstra god anledning for det.
Stor takk til alle arrangører for nok et innholdsrikt program. Lykke til med
Vinterlarm i Meldal 2019!
Ordfører Are Hilstad

Velkommen til VinterLARM 2019

Da har vi på vegne av Vinterlarmere den store glede å ønske
velkommen til sjette VinterLARM i Meldal!
VinterLARM starter lørdag 2. mars og holder det gående tom søndag 10.
mars! I dagene mellom kryr det av små og store høydepunkt; fysisk
aktivitet både inne og ute, teaterforestillinger, konserter,
litteraturarrangement, kunstutstilling, hyggeLARM. Så «kom til Meldal» i
uke ti for å hylle vinteren og kulturen i kommunen vår.
En stor takk til alle som gjennom sine arrangement er med på å gjøre
VinterLARM 2019 til en «feel-good-uke» for alle som lar seg begeistre av
et bredt og aktivt kulturtilbud i nærmiljøet.
Med det ønsker vi alle og enhver hjertelig velkommen til å smake på
stemningen under VinterLARM 2019, og oppfordringen er som i
eventyrvisa: «Ja, kom alle sammen bli med»!
Hjertelig velkommen
Hilsen styringsgruppa for Vinterlarm i Meldal
Ane Marie Dahlen, Harald Garberg, Ola Bjørkøy, Anne Mari Svinsaas,
Marit Bjerkås og Kari Garberg

Lørdag 2.mars
10.30 – 14.00: Hyggelarm – Korpskafé
Sted: Pensjonisthuset Løkken Verk
Musikk av kvintett i to avdelinger. Salg av kaffe og mat, tombola og utlodning.
Gratis inngang.
Arrangør: Løkken musikkorps

12.00 – 18.00: Velkommen til Storbuan
– maleverksted for barn, salgsutstilling av bilder/malerier og åpen kafé i
hovedhuset.
Utstillere er blant annet Ola Tallerås, Rigmor Winther og Gabriella Kinde.
Det blir mulighet for å hilse på og kose med alle dyrene på gården.
Alle barn inviteres til Maleverksted fra 13.00 – 15.00, pris kr. 50,Arrangør: Storbuan Økosamfunn SA

13.00 – 17.00: Kunstutstilling – Soloutstilling med Eli Lovise Foss Morgan
Sted: I fjøset til Oddny og Rune Ustad – Holsveien 12, Jerpstad
Åpningstale ved ordfører Are Hilstad og noen ord fra kunstneren selv. Sylvia
Foss Morgan opptrer med nydelig sang. Servering av drikke og fingermat.
Kort om utstillingen: Eli Lovise har i 4-5 år malt bilder i akryl og laget bilder i

flerfarget linoleumstrykk, mange av de med inspirasjon fra Meldal. Disse
har hun nå lyst til å vise frem på en utstilling. Hun har lenge gått med en
drøm om å ha en utstilling av egne arbeider, men av ulike årsaker har det
vært vanskelig. Med denne utstillingen ønsker hun å vise andre og seg selv
at det aldri er for sent, selv i godt voksen alder, å ha drømmer og sette de
ut i livet. Gratis inngang.
Arrangør: Eli Lovise Foss Morgan, Studio elfm

Følg Vinterlarm i Meldal på Facebook

Lørdag 2.mars
15.00: Løkkenvandring
– oppstart fra Bergmannskroa
Guidet spasertur gjennom Løkken sentrum. Turen byr på historiske høydepunkter
når vi går innom mange av de ærverdige bygningene vi har. Her vil mange lokale
kulturaktører underholde oss, blant annet Mari Røttereng og Åse Lo, Julie
Sneeggen, Caritatis og Bergmannsteateret med flere. Spaserturen er selvsagt,
som andre spaserturer, helt gratis. Avsluttes på Orkla Gjestebolig ca. klokken 18.00

17.30: Bryggekveld med Trønderøl!
Trønderøl invitere til «ølkurs» der alle gjestene får ta del i hele prosessen. Det vil
bli enkel matservering og mulighet for smaksprøver på øl. Vi har begrenset med
plass og det er derfor nødvendig med påmelding; først til mølla får plass.
Påmelding sendes på e-post til stigkalstad@hotmail.com
Inngang: 350 kr pr pers.

19.00: Herskaplig aften på Orkla Gjestebolig
Middag, visning av filmen «Sigridfallet» og musikk av 30.aprilband.
Dørene åpnes 19.00, middagen serveres fra 19.30.
Den herskaplige aftenen holder på frem til midtnatt. Gjesteboligen har selvsagt alle
rettigheter.
Kun forhåndssalg av billetter: påmelding til tlfnr. 91110756 eller gå inn på
arrangementet på Orkla gjesteboligs facebookside. Påmeldingsfrist 22.februar.
Pris: 550 kr pr pers.

Søndag 3.mars
12.00 – 14.00: Isfiskekonkurranse på Frilsjøen!
Sted: Frilsjøen
Påmelding fra kl. 11.00, pris 100 kr. Premiering.
Arrangør: Meldal Jeger og Fisk

12.00 – 18.00: Velkommen til Storbuan
– maleverksted for barn, salgsutstilling av bilder/malerier og åpen kafé i
hovedhuset.
Utstillere er blant annet Ola Tallerås, Rigmor Winther og Gabriella Kinde.
Det blir mulighet for å hilse på og kose med alle dyrene på gården.
Alle barn inviteres til Maleverksted fra 13.00 – 15.00, pris kr. 50,Arrangør: Storbuan Økosamfunn SA

13.00 – 15.00: Garasjesalg
Sted: Fossmoveien 6, Jerpstad
Salg av klær, interiør, gardiner, bilder osv. Gratis inngang

13.00 – 17.00: Kunstutstilling – Soloutstilling med Eli Lovise Foss Morgan
Sted: I fjøset til Oddny og Rune Ustad – Holsveien 12, Jerpstad
Kort om utstillingen: Eli Lovise har i 4 til 5 år malt bilder i akryl og laget bilder i
flerfarget linoleumstrykk, mange av de med inspirasjon fra Meldal. Disse har
hun nå lyst til å vise frem på en utstilling. Hun har lenge gått med en drøm om å
ha en utstilling av egne arbeider, men av ulike årsaker har det vært vanskelig.
Med denne utstillingen ønsker hun å vise andre og seg selv at det aldri er for
sent, selv i godt voksen alder, å ha drømmer og sette de ut i livet.
Gratis inngang.
Arrangør: Eli Lovise Foss Morgan, Studio elfm

Del dine Vinterlarmopplevelser på instagram #vinterlarm

Mandag 4.mars
12.00 – 18.00: Velkommen til Storbuan
– salgsutstilling av bilder/malerier og åpen kafé i hovedhuset.
Utstillere er blant annet Ola Tallerås, Rigmor Winther og Gabriella Kinde.
Det blir mulighet for å hilse på og kose med alle dyrene på gården.
Arrangør: Storbuan Økosamfunn SA

18.30: Kultur – Liv laga i Orkland..!
Vi ønsker å høre lag og foreninger innen kulturformidling spesielt, men her er
det plass for flere – så er dette aktuelt for deg: Kom, hør og del meninger med
andre kulturinteresserte. Begrenset antall plasser, så her gjelder det å være
rask med å melde seg på; Først til mølla!
Sted: Løkken kulturhus, kultursalen
Arrangør: Nye Orkland kommune
Påmelding pr e-post eller telefon til Kari Garberg:
kari.garberg@meldal.kommune.no eller 72495131.
Påmeldingsfrist 25.februar.

Tirsdag 5.mars
11.00: Discoaking
Sted: Nyguttu/Storslettbakken
Vi samles i akebakken til musikk og aking! Forhåpentligvis blir det også mange fine
kostymer.
Arrangementet er for 5.-7.trinn på Meldal barne- og ungdomsskole og Løkken Verk
montessori.
Arrangør: Meldal barne- og ungdomsskole

12.00 – 18.00: Velkommen til Storbuan
– salgsutstilling av bilder/malerier og åpen kafé i hovedhuset.
Utstillere er blant annet Ola Tallerås, Rigmor Winther og Gabriella Kinde.
Det blir mulighet for å hilse på og kose med alle dyrene på gården.
Arrangør: Storbuan Økosamfunn SA

Onsdag 6.mars
11.00 – 13.00: Åpen dag på Meldal aktivitetssenter
Sted: Løkkenveien 15, 7336 Meldal
Salg av fastelavnsboller og formkake, kaffe, te. Utstilling og salg av håndlagede
produkter. Gratis inngang.
Arrangør: Meldal aktivitetssenter

Onsdag 6.mars
12.00 – 18.00: Velkommen til Storbuan
– salgsutstilling av bilder/malerier og åpen kafé i hovedhuset.
Utstillere er blant annet Ola Tallerås, Rigmor Winther og Gabriella Kinde.
Det blir mulighet for å hilse på og kose med alle dyrene på gården.
Arrangør: Storbuan Økosamfunn SA

17.30 – 20.00: Fotballmoro og marsjering i fotballhallen!
Sted: Fotballhallen på Storås
Fotballtrening med Sondre Sørløkk for barn 6 til 10 år. Fotballtriksing/oppvisning
med Brynjar og Erlend Fagerli. Uoffisielt Meldalsmesterskap i presisjonsskyting
med ball, klasse under og over 12 år.
Trening med Sondre 1730 til 1830, Fagerlibrødrene ca. kl.1830 til 1900. Uoffisielt
Meldalsmesterskap fra ca. kl.1900. Marsjering og vendinger i ulike retninger av
Meldal Skolekorps.
Gratis inngang for barn under 15 år. Inngang 50 kr for alle andre.
Arrangør: I.L. Dalguten og Meldal Fotball

19.00: Damenes aften
Sted: Meldalshallen
Vi lover et allsidig program, med masse humor og så klart en moteoppvisning og
stands med mye fint å få kjøpt. Inngang 100 kr. Dørene åpner 18.30.
Årets tema er kroppshysteri og overskuddet skal gå til å få besøk av Helsesista
ved en senere anledning. Et besøk som vil passe både unge og voksne.
Arrangør: Kløvertuppene

Følg Vinterlarm i Meldal på Facebook

Torsdag 7.mars

12.00 – 18.00: Velkommen til Storbuan
– salgsutstilling av bilder/malerier og åpen kafé i hovedhuset.
Utstillere er blant annet Ola Tallerås, Rigmor Winther og Gabriella Kinde.
Det blir mulighet for å hilse på og kose med alle dyrene på gården.
Arrangør: Storbuan Økosamfunn SA

13.00 – 17.00: Saltkjøtt og stapp
Sted: Å samfunnshus
Legg middagen hit og nyt tradisjonsmat med saltkjøtt og stapp. Kaffe får du
også etterpå. Pris 170 kr. Arrangør: Å Samfunnshus

17.00: Larm fra kirketårnet
Sted: Meldal kirke
Heidi Snuruås på eufonium akkompagnert av organist Magnus Asplund

Torsdag 7.mars
17.30: Trimtur med Midtbygda Grendalag
Vi går runden fra Erikatomta – skolen/barnehagen – Kølmoen – Erikatomta.
Tilbake på Erikatomta blir det salg av kaffe og saft i tillegg er det bål for å
varme seg på og muligheter for å grille seg noe godt. Arrangør: Midtbygda
Grendalag

18.30: VM i pil & bue
Sted: Erikatomta
2 klasser: over og under 12 år. Salg av kaffe og saft. Det fyres opp både bål
og griller.
Arrangør: Midtbygda Grendalag

19.00: Larm fra kirketårnet
Sted: Løkken kirke
Heidi Snuruås på eufonium akkompagnert av organist Magnus Asplund

19.30: Kor2 + korps = larm i kultursalen
Sted: Løkken Kulturhus
Meldal songlag, Caritatis og Løkken musikkorps fyller kvelden med sang og
musikk og vil i tillegg fremføre et unikt fellesnummer denne kvelden. Gratis
inngang.

Fredag 8.mars Kvinnedagen
12.00 – 18.00: Velkommen til Storbuan
– salgsutstilling av bilder/malerier og åpen kafé i hovedhuset.
Utstillere er blant annet Ola Tallerås, Rigmor Winther og Gabriella Kinde.
Det blir mulighet for å hilse på og kose med alle dyrene på gården.
Arrangør: Storbuan Økosamfunn SA

18.00 – 22.00: Bygdekino i Løkken kutlurhus
Sted: Kultursalen
18.00: Film for de yngste – pris 90 kr – Legofilmen 2
20.00: Ungdom-/voksenfilm – pris 110 kr – Captain Marvel
Kinokiosken er åpen og det selges mye kinogodis og ikke minst vårt
fantastiske kinopopcorn!
Arrangør: Bygdekinoen i Meldal – egen facebookside med mer info

Lørdag 9.mars
12.00 – 18.00: Velkommen til Storbuan
– maleverksted for barn, salgsutstilling av bilder/malerier og åpen kafé i
hovedhuset.
Utstillere er blant annet Ola Tallerås, Rigmor Winther og Gabriella Kinde.
Det blir mulighet for å hilse på og kose med alle dyrene på gården.
Alle barn inviteres til Maleverksted fra 13.00 – 15.00, pris kr. 50,Arrangør: Storbuan Økosamfunn SA

Snøhuletur med Speiderne
Sted: Langs Litlslåttberget i Resdalen der vi har vært tidligere. Parkering ved
Kåsan og ca. 1 km å gå på ski.
Speidere fra hele Trøndelag kommer til samme sted som tidligere i Resdalen
for å overnatte i snøhule fra lørdag til søndag. Det er mulig å få se inn i
snøhulene våre og vi vil prøve å lage en akeløype ned gjennom taket på en
av tunnelene og ut gjennom åpningen. Arrangører: Speiderne og I.L. Nor

18.00: Matfestival
STOR syrisk matbuffet med lammelår, falafel, salater, maqlube og MYE annet
godt fra det mangfoldige syriske kjøkken. Vi ønsker meldalingene velkommen
til å smake på maten fra vår kultur!
Gratis for barn, voksne kr. 100. Kun kontant.
Løkken kulturhus
Razan Al-Betari og Awatef Abas er kokkene og har med seg hjelp fra mange
gode venner.
-For å komme i mål må vi ta inngangspenger denne gangen, men dere får
mye god smak for pengene, forsikrer damene.

Søndag 10.mars
12.00 – 18.00: Velkommen til Storbuan
– maleverksted for barn, salgsutstilling av bilder/malerier og åpen kafé i
hovedhuset.
Utstillere er blant annet Ola Tallerås, Rigmor Winther og Gabriella Kinde.
Det blir mulighet for å hilse på og kose med alle dyrene på gården.
Alle barn inviteres til Maleverksted fra 13.00 – 15.00, pris kr. 50,Arrangør: Storbuan Økosamfunn SA

13.00 – 15.00: Garasjesalg
Sted: Fossmoveien 6, Jerpstad
Salg av klær, interiør, gardiner, bilder osv. Gratis inngang

Resdalen Vinterpark
Sted: Litjslåttberget, Resdalen. 1 km på ski fra parkering Kåsan.
Arrangement ved Litjslåttberget. Vinteraktiviteter med ski og aking.
Arrangører: I.L. NOR og Speidern

19.00: Vintermusikk – Salme- og kulturkveld
Sted: Meldal kirke
Salme- og kulturkveld i Meldal kirke med tema «vintermusikk». Med blant andre
organist Magnus Asplund. Gratis inngang, kollekt ved utgang.

Takk til Orkla Sparebank
Gjennom hele Vinterlarmhistorien har lokalbanken støttet opp. År etter år
bidrar de til støtte som videreformidles ut til arrangører og blant annet
bidrar til å finansiere trykking av programmet vårt som går ut til alle med
postkassa si i Meldal. Banken er en viktig medspiller til den sterke
frivilligheten i Meldal! Tusen takk for at dere er med på Vinterlarmlaget!

Allsidig design – Kajsa Selnes
Vi har fra tidenes morgen tatt
mange bilder under Vinterlarm,
men i 2018 fikk vi med oss Kajsa
Selnes på flere av
arrangementene. Hun står bak
flere av bildene i årets program
og har sikret mange flotte
blinkskudd fra den allsidige
kulturuka Vinterlarm er. Takk for
alle minnene du har foreviget!

Husker du…?

