
Skal du ö

I

- Skal du ogsá. lnd og
ruske I de der tremmer
der, spørger den lille lille-
søster sin storesøster, en
af ale fllttlge elever fra
Røcjj{i¡cie Gy¡ru¡a,riurt¡, tiij¡'
i Ìr,eekenden har heft
tr¿vlt med at indbve ârets
skolekomedle.

- Hvor skal du så stå
hen¡e, og hvor mange san-
ge skal du synge, spørger
lillesøster vldere,

- Altsâ, Jeg skal synge
to sange, og det skal Jeg
gøre i den mik¡ofon der-
henne, siger storesøster og
,peger mod scenen, hvor
skolens formnlngslærer
Lise Irs.ursen har bygget
en lmponerende sceno-
grafi op.

))Tremmerne( er et stort
stlllads; der deler scenen I
to etager og glver et fanta-
stlsk rum tll de agerende
elever.

Fængslende
Stykket, som skal spil-

Ies hedder )Tlllykke med
dagen<, Det er skrevet ef
den norske forfatter Jens
BJørneboe I beiyndelsen
âf 1980'erne.

Hovedpersonen Tonnle
kommer ud af fængslet, og
fængselslnspektørens øn-
sker ))Tlllykke med da-
gen(. Den unge Tonnle
skel nu forsøge sig I sam-
fundet, men render hele tl-
den panden mod en mur,
og bliver så fristet af krl-
mlnaliteten igen.

- Stykkets l¡dhold er I
høj grad aktuelt, også I da-

lem os, da vl skulle have'
somri¡erferle, og så brui4e
vl den til at skrlve musik-

gens mu
slklærer Lars

Ha.n har sgmmen
en anden af skolens mu-
slklæiere, Jørgen ll¡yger
Èa¡¡sen, s¡{revet mus¡kRe¡.¡
ttl de 10 sange, der lrdgår I
stykket,

- Vi delte sangene

ken, fortæller Lars Jensen,

- For os begge har det
været. en .stor- opleielse.
Jeg har f, eks. alal¡lg før
prøvet at arrengere , for
blæsere, Det 'betyder, at
jeg må þryde g¡ænserrre
fra den >almù:dellge< un-
dervlsning ned og gá, u<l på
det dybe vand, siger Lars
Jensen.

- Men det er det her,
der gør det sjovt at være
musiklærer, tilføjer har¡ og
smller,

Eleustorm
- Ðleverne har vlst en

hel overvældende . lntér-
esse for stykket.

- F aktisk mâtte vl ud'
vælge de 14 rollehaveñde
blandt lkke færre end õ8
elever, som allê ønskede at
spllle skuespll, fortæller
han,

Udvælgelsen fandt sted I
begyndelsen af september
og slden har hçle holdet
øvet hver u¡1e.

- Desuden er der et
hold elever, der helt på
eget hitlaiiv har lavet
danse og koreografl tll
stykket.

med tll at
kllde Gymnaslums
muslcal Slde

televerne lkke

ralprøve.
Derefter er der forstll-

.llnger )for alvorcr torsdag ':
og fredag aften, '..'r. ' ,.' i ì

. - Guud, pas på, gr:lvet
gllder, råber instruktøren,'':'.

, mens et par scenearbej-,. '

dere sætter proJektører op ;

mellem de (næsten) upå-
virkede skuespillere..

- Nåi heldipls gik ilet rrr
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vende'mennesker; eg'der,.:
skal helst være lldt held og''
noget overtro'med'! og et "': par drys af det stof, der,,

.' ¡kal få taget pâ Rødkllde's1'r festsal. tll at lette ved,deir' tre forestllli:rger I, slut-t .

nlngen af denne uge., r,
høJ

:. .1 .i
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Muslklærernc .Iørgen KrAger Hønsen (th) og La,rs ,Iensen (t
I Bød,kilde GAmnn slums sleoleteøter;\., , ,

til ¡le 16 sønge


