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••Ranje Hoem klar for LIPA:

– Jeg vil leve av dansen
Ranje Hoem kunne slippe
jubelen løs da hun før helga fikk beskjed om at hun
kommende skoleår blir
danseelev ved prestisjefylte The Liverpool Institute for Performing Arts,
kanskje best kjent som
Paul McCartney-skolen.
Til høsten, i september, starter
surnadalingen Ranje Hoem (19)
altså ved Liverpool Institute for
Performing Arts (LIPA). Det
fikk hun endelig bekreftet i forrige uke, etter å ha krysset fingrene helt siden hun var på
audition i januar. Det var Trollheimsporten som først omtalte
dette.
Den prestisjefylte skolen,
som også er kjent som Paul
McCartney-skolen, er et institutt i Liverpool stiftet av Sir James Paul McCartney. Instituttet
startet opp i 1996 og tilbyr utdanning innen skuespill, dans,
musikk, management, lydteknologi og teaterdesign. Skolen
har rundt 670 studenter fra 40
forskjellige land og samarbeider med Liverpool John Moores University.
Det er bare 30 dansere i året
som får plass her, så det sier
seg sjøl at det er et svært trangt
nåløye Ranje nå har kommet
gjennom. Sjøl er hun naturligvis veldig fornøyd med plassen.
– Ja, det var virkelig kjempeartig å få beskjed om at jeg
hadde kommet inn! Og særlig
det at jeg kom inn allerede før
de er ferdig med alle auditioner
og inntak, det er jo bare kjempegøytt!
Ranje forteller at hun begynte å
danse allerede som 4-åring, og
at hun siden den gang har fortsatt med det. I flere år var hun
med i et talentprogram i regi av
Operaen i Kristiansund, der
hun også ble tatt inn etter audition. Og i 2017 ble hun tildelt
Drømmestipendet på 10 000
kroner for dansetalentet sitt.
I tillegg til dansinga ved Kulturskolen på Indre Nordmøre
dro hun også til Sunndalsøra

DRØMMEN: Surnadalsjenta Ranje Hoem er fast bestemt på at hun vil leve av dansen i framtida. I dag er hun elev ved Trøndertun folkehøgskole, men til høsten starter hun ved anerkjente Liverpool Institute for Performing Arts. Etter tre år der håper hun på å få jobb som
danser på cruiseskip.
hver uke siste året hun bodde
heime i Surnadal, for å spe på
med enda mer dans ved kulturskolen der. I dag er hun elev på
danselinja ved Trøndertun folkehøgskole, der hun blant annet har hovedrollen i ett av
stykkene i en stor forestilling.
– Vi har en gjestelærer ved
Trøndertun som har gått ved
LIPA tidligere, så det var etter
alt det hun fortalte om denne
skolen at jeg raskt fattet interesse og fikk lyst til å søke der.
Det er forresten mange her
som fortalt mye om LIPA, men
det er mest hun gjestelæreren
som var årsaka at jeg fikk lyst til
å søke, forteller Ranje.
I januar hadde LIPA audition
ved skolen i Melhus, der Ranje
måtte både danse og synge.
– Det var både ballett, jazz og
moderne dans, i tillegg til at jeg
også måtte synge. Jeg er egentlig ikke noen sanger, men jeg
gjorde nå mitt beste, forteller
hun. Og det var tydeligvis mer

TALENT: Ranje startet med å danse allerede som 4-åring, og hun
har blant annet mottatt Drømmestipendet på 10 000 kroner for
talentet sitt. Nå gleder hun seg til å utvikle seg videre som danser
i utlandet. 
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enn godt nok det, ettersom hun
fikk plass allerede før inntaket
er ferdig.
Dette ser hun som en unik mulig-

het, hun føler seg naturligvis
heldig som får denne sjansen til
å studere ved den svært anerkjente skolen.
– Bestevenninna mi her ved

Trøndertun, Selma, kom også
inn, så vi skal bo sammen i en
studentheim like ved skolen. Så
da blir jeg i alle fall ikke boende
alene der, det føles litt tryggere
å være to, sier hun.
Nå gleder hun seg bare til å
reise.
– Ja jeg gleder meg, dette blir
så bra! Jeg tror nok det er verre
for mamma at jeg drar...
Som elev ved LIPA får hun en
bachelorgrad i dans etter tre år,
og ikke minst tittel som profesjonell danser. Og det er nettopp dette hun vil jobbe med,
den store drømmen er å reise
rundt i verden som danser.
– Aller helst har jeg lyst til å
danse på cruiseskip som seiler
rundt i verden, kanskje i Bahamas – eller alle fall i tropiske
land. Så får vi se hva det blir til
da, men det er i alle fall dansen
jeg vil leve av, fastslår hun.
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