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sju timers mobil-
bruk av Zuzanna
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Megasuksess
● globusfestivalen trakk 7.500 mennesker
● solgte 14.000 matbonger
  sidE 2-3
 FOTO:  annikEn aROnsEn

VanT 2-O i kRisTiansund

Mjøndalen 
slo serie- 
lederen 
sPORT sidE 34-35 
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Strømsgodset 
fikk bare ett 
poeng mot Odd
sPORT sidE 32-33 
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Lørdag kom hele 
verden til Strømsø 
torg, og en ny festival-
tradisjon kan ha blitt 
født.
ANNIKEN ARONSEN
anniken.aronsen@dt.no

Tamilsk dans, sudansk rosinris, 
mexicansk pinãta og norsk 
trekkspill. Alt som kunne få 
plass på Strømsø torg fra alle 
verdenshjørner gledet et hav av 
mennesker lørdag. Pilotpro-
sjektet fra Byen Vår Drammen, 
Interkultur i Drammen kom-
mune og Drammen minoritets-
råd kunne ikke ha fått en bedre 
start.

Tomt for mat
Når matbongene blir solgt ut et-
ter to timer, kan det tyde på to 
ting. For lite bonger, eller for 
stor pågang. Men når du har 
10.000 bonger på lager, så er 
det vanskelig å tro at de skulle 
forsvinne så fort. 

– Dette er vanvittig! Vi hadde 
håpet på at det skulle komme 
mange, men vi hadde aldri 
drømt om at det skulle komme 
så mange, sier festivalsjef Tom 
Søgård.

Og hva gjør man når man er 
to timer ut i kultur- og matfesti-
valen, og det ikke er flere mat-
bonger? Man resirkulerer.

– Til sammen solgte vi om-
trent 14.000 bonger, sier en 
storfornøyd Søgård.

Og selv om folk fortsatt sto i 
kø for bonger, var det ikke mer 
mat igjen. Venninnene Agatha, 
Yetunde og Uwatt delte ut den 
afrikanske retten Samosa til 
alle som ville ha. 

Og det var mange, for etter en 
halvtime var det ingenting 
igjen. 

147 nasjonaliteter
Da Drammens Tidende snakket 
med initiativtaker Ana Maria 
Silva-Harper fra Drammen Mi-
noritetsråd i sommer, var målet 
med arrangementet å skape en 
tradisjon. 

– Drammen har den største 

gruppen minoriteter etter Oslo. 
Vi ønsker å skape et arrange-
ment hvor alle Drammens 147 
nasjonaliteter samles, sa hun 
da.

Søgård anslår at nærmere 
7.500 mennesker var på torget 
på lørdag. Da er det nærliggen-
de å tro at det var et godt utvalg 
nasjonaliteter til stede – kan-
skje alle Drammens 147. 

Selv om festivalen var et pi-
lotprosjekt, er sjansene store 
for at Drammen får et gjensyn 
neste år. Med kanskje litt fler 
bonger, og litt mer mat, ifølge 
Søgård. 

– Det var umulig å forutse at 
det skulle komme så mange. 
Dette er langt over forventnin-
gene, sier han.

Nærmere bestemt mer enn 

dobbelt av forventningene. Ar-
rangørene hadde nemlig håpet 
på to eller tre tusen mennesker, 
røper Søgård.

Han er ikke i tvil om hva som 
har vært mest stas med festiva-
len. 

– Det var å se mangfoldet av 
lykkelige mennesker. 

Og for dem som lurte på om 
Drammenserne var sultne nok 
for tre matfestivaler på tre 
uker? De var altfor sultne. 

Festivalen ble satt i gang av 

Megasuksess for Globu

FARGERIKT: Opptoget i byen 
var et fargerikt skue.

INTERNASJONALT: 
Globusfestivalen transformerte 
Strømsø torg til en hel verden.



Landfalløya 7 - 3023 Drammen - Telefon 32 27 77 00
www.centralgaragen.no

Åpent: 09.00-16.30 Tors 09.00-19.00 og Lør 10.00-14.00.

*Rentekampanje gjelder på nye Mazda frem til 30.9.2016.

RENTEKAMPANJE

2,95%*
UAVHENGIG AV
EGENKAPITAL

Webasto
med fjernkontroll kun kr. 12.900,-

MAZDA CX-5
NÅ INKL. VINTERHJUL
OG HENGERFESTE
(KUNDEVERDI 36.000,-)
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hva spiste du til frokost?
– En grov skive brød med hvit 
geitost og ett glass vitaminblan-
ding.

hva er det kjedeligste du 
g jør?
– Vente på noe.

hva gleder du deg til?
– Å kunne være enda mer 
sammen med familien og reise 
mer.

hva er ditt beste boktips 
eller serietips for tiden?
- «The girl on the train» av den 
britiske forfatteren Paula 
Hawkins. 

hva er ditt drømmereisemål, 
og hvorfor?
– Liker å reise overalt, men  
Verona i Italia er fantastisk. 

Derfra kan man også ta toget til 
hele Italia. 

Din største tabbe?
– En kjedelig lommeringing –  
som heldigvis gikk greit. 
Moralen er: Sjekk alltid telefo-
nen!

hvilken låt g jør deg glad?
- «Happy» av Pharrell Williams. 

hva vil du lese mer og 
mindre om i Drammens 
Tidende?
– Hyggelig å lese gode nærhisto-
rier. Gjerne enda mer av det. Kan 
ikke komme på noe jeg vil lese 
mindre om. Synes avisen har en 
fin balanse.

Liv-eLin
mieTLe

Bor: Engersand
yrke: Butikkdriver
aktuell: Selger 
kjøkkenutstyrsforret-
ningen sin Traktøren 

frokosTpraTen

Globus: Liv Bente Tiedemann tok dette bildet på Globus Matfestival i helgen. Nydelig dame lager hennapynt #elskerdrammen, skriver hun i bildeteksten. Du kan også få bildene dine på trykk her!

øyeBLikkeT

 Globusfestivalen

aLLe verDenshJørner: Mat fra alle verdenshjørner ble servert til 7.500 mennesker på Strømsø 
torg lødag.   foTo: anniken aronsen

en fargerik parade over bybrua. 
Deretter var startskuddet gått 
for det som skulle bli en kultu-
rell og kulinarisk lørdag. 

Matbodene var delt opp i ver-
densdeler, og det var i tillegg 
mulig å få kjøpt produkter fra 

de forskjellige representerte 
landene. 

Flere sirkustelt var satt opp 
på torget, med ulike aktiviteter 
innenfor.

Bidragsyterne på arrange-
mentet bor alle i nærområdet, 

og maten skulle være kortreist 
– og eksotisk. 

Midt på torget sto verdens-
scenen, hvor showet ble åpnet 
av ordfører Tor Opdal Hansen. 

Se bildegalleri på dt.no
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