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3X Christian arrangerer festival for ungdom på Losæter gård, f.v.: Jan Christian Forthun, Christian Rene Wold og Kristian Fabrizio.

Foto: Sissel Hoffengh

Skal lage skamløs
moro på Losæter
Etter en sommer med begrenset kulturtilbud for barn, ungdom og familier,
arrangerer Skamløst nettverk en gratis
musikk- og litteraturfestival på Losæter
gård på søndag.
■ SISSEL HOFFENGH
Kultur Utflukt Oslo er navnet
på festivalen, som går av stabelen på Losæter rett bak
Sørenga bad denne søndagen.
Festivalen har gratis adgang og
det er de tre ildsjelene Kristian
Fabrizio, Christian Rene Wold
og Jan Christian Forthun som
står bak. Det var Kristian
Fabrizio fra Bøler som først fikk
ideen.
– Jeg har alltid likt Losæter
gård, fordi det er som en oase
midt i byen. Og jeg hadde lenge
tenkt at det ville vært kult å
arrangere en festival der. Så jeg
tok kontakt med bybonden som
var veldig positiv til det, og
snakket deretter med Christian
Wold i Skamløst Nettverk som

jeg har samarbeidet med tidligere, fordi jeg tenkte et større
arrangement kunne involvere
ungdom på en fin måte. Og sånn
kom
også
Jan-Christian
Forthun med i bildet, så brått
var vi tre, sier Kristian Fabrizio,
som er musiker og skal stå på
scenen under festivalen.

Spleiselag
Gjennom en digital dugnad med
pengeinnsamling på Spleis har
de klart å stable helgens festival
på beina, med en lang rekke
spennende, unge forfattere og
musikere på repertoaret. Nå
håper de at festivalen kan bli et
fast innslag i kulturtilbudet for
ungdom.
– Pengene skal gå til å lønne
artister og forfattere med en

symbolsk sum, og dekke inn
andre produksjonskostnader,
forklarer Christian Rene Wold.
– Med på laget har vi også 8
– 10 ungdommer som i forkant
har fått kursing innenfor eventjobbing og planlegging. Dermed
har de også fått mulighet til
lønnet arbeid denne dagen, sier
Jan Christian Fortun, som er
gründer med lang erfaring fra
eventbransjen. Han forsikrer at
alle smittevernregler vil bli
overholdt og at de følger helsemyndighetenes råd.
– Vi kommer selvfølgelig til å
følge generelle smittevernshensyn og festivalen vil i tillegg
streames live. På søndag vil alle
de som kommer også få anledning til å smake mat fra InTheCan, som også hjelper folk
tilbake i arbeidslivet, og man
kan få smake på en superkortreist potetsuppe med ingredienser fra Losæther, sier Jan
Christian Forthun.

Viktig erfaring
Skamløst nettverk drives av
Christian René Wold, Adeel

Khan, Khawar Gomi Sadiq,
Leo Fossen Mlonyeni og Shad
Ibrahim Hussein, som med
utgangspunkt i egne erfaringer
har tatt initiativet til å jobbe
med forebygging av konflikter
blant ungdom i Oslo.
– Alt fra å bistå juridisk,
skaffe steder der de kan trene
og tilby sommerjobber, sier
sosionom og forfatter Christian
Rene Wold.
Han understreker at å være
velkommen i yrkeslivet er en
viktig erfaring for ungdom, og
bra forebygging for et liv i kriminalitet.
– Det gjør mye for selvfølelsen
å føle at man er en viktig ressurs for samfunnet. Da får man
også lyst til å bidra, sier Christian Renee Wold, som har en
fortid som dørvakt og modell
med dyrekjøpt erfaring fra
entreprenørskap på den gale
side av loven.
– Du har selv gjort gale ting og
måttet sone en fengselsstraff for
det, er dette din måte å gi noe tilbake til samfunnet på?
– Ja, absolutt! De raske pen-

gene du tjener på uærlig vis
verdsettes lavere, du bruker
dem opp veldig fort og gir deg
et pengeforbruk som er unormalt stort. Det igjen leder til at
du trenger mer penger, og du
havner i en ond sirkel. Penger
man tjener på vanlig lønnet
arbeid verdsettes høyere, sånn
har det i alle fall vært for meg,
sier Wold, som opplever det
særlig meningsfullt å kunne
bidra til å gi ungdom, spesielt
de som sliter litt, et alternativ
til rus og vold.

Osloeventyr
I fjor ga Christian Rene Wold
gitt ut boka «Osloeventyr»
sammen med Bård Nannestad. I
november kommer en oppfølger
der flere profilerte folk fra Oslo
er bidragsytere, og publikum på
festivalen loves en prøvesmak
fra denne. Som øvrige samarbeidspartnere har de fått med
Uteseksjonen, Bymiljøetaten,
Stiftelsen Petter Uteligger,
Powr.no, Skamløst Forlag og
Forandringshuset på laget.
sissel.hoffengh@dagsavisen.no

