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Rødkilde sitrer af Slumdog-begej string
()nsdàg 2B oktober 1009

Täter er altopslugende. Der
ved enhver, der har medvi¡ket
i en teatetÉortxtilling. Ktop,
sjæt, hr-td, hår, tanker og fø=

lelser: Alt k¡edser om fo¡estil-
lingen og om det ela.rreme

fællesskab, der opstfu i trup-
pen. I ft¡vejen,er fællessk¡bs'

fqlelsen- på Rødkilde Gymna-
sium i Vejle 5tor. Men i denne

rid, hvo¡ 400 sfde 700 elever

er vod at lægge sidste hånd på

skolens største teate¡fo¡esdl=

ling.logeniinde, ¡rmm¿r àe

store b'yþinger af "ånd".

M¿n mæ¡ker det, så sn¿rt

men gfu ind gennem hoved-

indgangen.

,4,rsagen ligger i Êoresd-

lingen "Slumdog - Dit Livs

Quiz" - en hjemrnesl*evet
musiealudgave af suecesfi l-
men "Slumdog Millioneire'.
Sarrrtlige 270 1,g'ete er med,

Dertil lcomme¡ godt 100 2.

og3.{ere oget antal lærere.

Budgenet er på omkring
300,000 laonet

'Budgettet og btuçn af
lærertimer e¡ en ¿f grrrndene

til, at vi sædvanligvis kirn har

teateropsætninger hvert tte je
fu. Der er dog rhek om oçå
¿r lave en for,estilling rræste fu,

Mco:nu mêvi !e' liget.lotte
og med;

Tre forestllllngcr
Arbejdet rned forestillingen
beg¡rndie efter et møde

mellem eR lø¡e¡grrrppe og 5o

engaerede elever,

- Eleve¡ne brainstonne<le

og var sremte for *r.l¿vc e¡
udgare ai ûinren oni én itr-
disk drcng, der er mcd- i
"Hvem vil væie tnilionær".

Quiz-spørgsmålene fø¡e¡ ham
og os genhem 12 små fottæl-
linger om hans liv Vi ha¡ flet=

tet 12 Êede rnusikst¡'kker ind.

Og i det hele taget et det ble-

400 elever er med, når gymnasicts største tcateropsætning løber ad stabelen over tre dage i begyndelsen af november.

Signe Marie Aamznl Ericlt¡m (fornst) er m af dz þbaner, der bknl¡ and¿t skøl hbe ¡undt bknlt
pabliÞum þr øt satte hmp og ansigt på frrstìllingns store þbller.

vet en rigtìg god teâterkoR-

ærtperfo tmance, siger Lotte
Brandt og smager grundigt på

det lange, sammensãtt€ ord.

Skolen kunnevælge at op-
føre et stott antal forestilling-
e¡.

- Men vi har begtænset det
til tre dage, nemlig den 4., J.

og 6. november, Elwetne a¡-

bejdet så meget med det her,

at det går ud over detes fokus

på elet normale skolearbejde.

Og vi, lætere, hat afralt at vi
ikke påIægger eleverne store

lektieopgaver i den tr¿vleste

teate¡tid, Også derfor er vi
nøit til at begrænse det, siger

l¡ttè Brandt.
Sidste forestilling er ftedzg

den 6. november, hvorefte¡
alle medvitkende holder aftet-

P^fvf,
- Og så kommer tofirrum-

met. Jeg har ikke selv oplevet

det endnu. Men jeg har hørt,
at nedilren ká-n Yære vôld-
som, nfu en teatemtrp oplø-
ses. Næ$ten som en lille de-

pression. Men heldigvis mø-

Lær¿¡ Lotte Bundt er iÞhe selu ìÞtìu på scmcn, mt?¿ cr d¿rimod

ti lknl tta foresti llingms ?t-gtil?P e.

des alle de involverede jo hec

på skolen. Så mon ikke det
går, siger lotte Btandt,

Men fø¡ nedturen komme¡
opturen: Tie srore forestilling-
er med helt op til 200 på sce-

nen, der er udbygger med en

scene midt i salen. Og sågar -

med stilladset tundt om pu-
blikum. Billetter kan købes

pâ Rødkilde.

Af Peter F¡iis A¡rtzen


