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GIR UT CD:  
– Endelig,  
må jeg vel si.  
Jeg er utrolig 
stolt, sier Jan  
Schwencke  
om at han gir ut 
cd, etter at han 
ble rammet av 
hjerne slag i 
2009. 
 BEGGE FOTO:  

TRINE JØDAL 

itt verktøy 
sang det som en strofe, kunne jeg 
skrive den rett ned. Det var mer-
kelig. Det har noe med skaden 
min å gjøre, forteller han. 

«Store sko» 
Tankene er blitt til sangtekster. 
Strofene er blitt til melodier. Og 
ved hjelp av produsent John Inge 
Knudsen er det blitt plate. En 
terapi for ham, og forhåpentligvis 
også til hjelp for andre. 

– Noen av tekstene er så triste 
at jeg bare spiller de for meg selv. 
De som er på cd-en er dem jeg 
også tror vil bety noe for andre, 
forteller han. 

– Jeg bruker musikken når jeg 
holder foredrag og i jobben som 
sykekontakt på Sunnaas. Min 
opplevelse er at det er lettere å 

nå med ut med budskapet når jeg 
bruker sang og spill i tillegg. 

Han er takknemlig for at han 
plukket frem igjen gitaren.  

– Musikken var det verktøyet 
jeg hadde. Det ga meg en mest-
ringsfølelse å kunne bruke det i 
min egen rehabilitering.  

Plata har han døpt «Store sko», 
en tittel som peker på hvordan det 
føles når du mister en stor del av 
hva du kan, og hvem du er. 

– Har du akseptert at det er slik 
livet blir?

– Det tok mange år. Men nå er 
de førti prosentene jeg har igjen 
blitt mine hundre. Jeg kan ikke 
bruke energien på å tenke på 
hvem jeg en gang var. 

Kaja Mejlbo

kaja.mejlbo@budstikka.no

fakta

 ■ Jan Schwencke er 58 år gammel, og 
bosatt på Bekkestua med kone og 
barn. 

 ■ Tidligere leder av Naturvernforbundet 
i Bærum. Har jobbet flere år i rekla-
mebransjen, har drevet for seg selv, 
og vært kommunikasjonssjef for Nors 
forbund for utviklingshemmede. 

 ■ Ble rammet av hjerneslag i 2009. 
 ■ Gir nå ut cd, med tekster om sine egne 
tanker og opplevelser etter slaget. 

 ■ Beskriver selv musikken som lyrisk 
pop: Noen spor er lavmælte, med 
piano eller akustisk gitar, men produ-
sent på albumet, John Inge Knudsen, 
har også arrangert noen av låtene for 
strykere. 

 ■ Lanseringskonsert for utgivelsen blir 
på Kulturhuset Stabekk Kino, lørdag 
30. mai kl. 20.00. 

Jan Schwencke

Onsdag 27. mai kl. 19.30 blir det vals og store ballkjo-
ler i multisalen i Asker kulturhus. Ingrid Vetlesen (bil-
det) med venner vil fremføre vals, operetter og 
musikk fra det 20. århundre, med Wien som omdrei-
ningspunkt. «Utøverne tar deg med til dunkle kaba-
retscener, storslåtte ballsaler, opp over hustakene 
blant fuglene og ut i naturen», heter det på kulturhu-
sets hjemmesider som ønsker velkommen til en kon-
sertopplevelse «full av sprudlende, smektende, 
elegant, ettertenksom, kjent og ukjent musikk». 

Wien og vals  
i Asker kulturhus 

Ved Bjørnegård skole (bildet) settes det nå i gang et 
stort fotoprosjekt der elevene inviteres til å delta i 
fotokonkurranse. Vinnerbildene skal brukes for å 
pynte opp allrommene på skolen. Bildene skal være 
tolkninger av temaene lys/skygge, bevegelse, still-
het, eller stemning. Hver elev kan stille med to bilder. 
Av de innsendte bidragene skal juryen plukke ut 8–10 
bilder som skal forstørres og henges opp på skolen. I 
forkant av konkurransen skal elevene få delta i 
workshops for å lære om bilder og komposisjon. 

Skal pynte opp skolen 
med elevenes bilder 

Komiteen teller ned til årets kul-
turfestival i Asker. Torsdag går 
dørene opp for nyvinningen. 

– Det er siste innspurt nå, men 
jeg føler vi ligger godt an. Dette 
tror jeg blir veldig gøy, sier sjef 
for årets kulturfestival i Asker, 
Hilde Wahl.  

Festivalen erstatter, som 
Budstikka har skrevet tidligere, 
den tradisjonelle Kulturuka. 
Flere arenaer og områder er tatt 
med – det blir aktiviteter i Heg-
gedal, Vollen, på Hvalstad, ved 
Semsvann og på Borgen. Pro-
grammet er større, artistene og 
foreningene er flere, og festiva-
len er komprimert til fire dager. 

– Det er 90 arrangementer fra 
torsdag til og med søndag. Og vi 
vokser fremdeles. Det mangler 
ikke på henvendelser fra folk 
som ønsker å bli med, forteller 
Wahl. 

Tror de vil fenge flere 
En annen nyhet er kulturnatt 
fredag. Da tilbys folk gratis 
festivalbuss mellom arenaene. 
Generelt oppfordres publikum 
til å la bilen stå. 

– Vi vil gjerne at folk benytter 
seg av bussene som settes opp 
– på kulturnatten, og på nat-
tevandringen, og til og fra sen-
trum. Og ta gjerne tog og buss 
ellers også, sier Wahl. 

Hun håper på stor oppslut-
ning rundt festivalen. 

– Jeg håper og tror vi har gjort 
rett i å endre opplegget. Vi har 
gjort vårt beste for å tilby nye 

vinklinger, og teste ut nye are-
naer. Det har jeg troen på at kan 
engasjere enda flere, sier hun.

Tilbakemeldingene så langt 
har vært positive. 

– Det er helt klart en entusi-
asme der ute. Folk virker posi-
tive, og arrangementet har fått 
en ny giv. Jeg har også inntrykk 
av at lag og foreninger er for-
nøyde. 

– Og du selv? Gleder du deg 
til torsdag?

– Ja! Det er mye som skal på 
plass, men vi har en fin, enga-
sjert gjeng som står på. Det er 
gøy å være med når Asker satser 
på kultur. 

Kaja Mejlbo

kaja.mejlbo@budstikka.no

Innspurt for ny 
kulturfestival 

GLEDER SEG: Kommunikasjonsrådgiver Hanne Huseby Aune (f.v.), pro-
sjektleder Hilde Wahl og kulturrådets Kjell Hustad.  FOTO: EVA GROVEN
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 ■ Starter offisielt torsdag 28. mai og 
varer til og med søndag 31. mai.

 ■ Vorspiel onsdag 27. mai med gratis 
tog til Heggedal, der kunstutstilling i 
Fabrikken åpnes.

 ■ Det blir også konsert i Asker kultur-
hus. Det blir kulturaktiviteter i Asker 
sentrum (hovedtyngden), Heggedal, 
Borgen, Semsvannet, Vollen og 
Hvalstad.

 ■ Noen høydepunkter: Kulturnatt 
fredag med åpning av fotoutstil-
lingen «I Love Borgen», Elvis-konsert 
i museumshagen, mordmysterium 
i kulturhuset og danseforestilling 
ved Semsvann, konsert med Di 
Derre i Vollen, olabilløp, Barnas 
Kulturfestival i Heggedal, kultur-
parade i Asker sentrum, om Arild 
Nyquist med Pia Borgli, samt ung-
domsscene i Vollen.

Asker kulturfestival 


