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West Side Story
opføres i Vejle

(loto:

junkt Jytte Poulsen, og Lisbeth Thom-
sen,

- Men, som de tre lærere siger, det
hãr været et hårdt og intens samarbejde
mellem lærere og elever. Det har været
et stykke udviklingsarbejde, hvor ele-
verne i lige så høj grad som lærerne, har
været med til at sætte sit præg på resul-
tatet.

Undervejs har de medvirkende i øv-
rigt haft professipqel hjæ.lp af to skue-
spillere ved henholdsvis.Arhus og Oden-
se Teater, Gitte Siem og Runi Leweris-sa' Læs mere side 2l

' 80 elever og lærer€ på Rørlkilde Gym-
naÈium ha¡ de seneste mrå.nderne arbej-
det intenst pri at give Svend Aage Niel-
sen, der netop er holdt som rektor efter
17 år, en meget fornem afskedsgave:
Opførelsen af musicalen West Side Sto-
ry.

Et utal af timer har de mealvirkende
brugt, så alt kan klappe perfekt, når pre-
mieren afvikles onsdag aften i den kom-
mende uge.

Hovedkræfterne bag det store ar-
rangement er musikpædagog, Janne
Olrik - hun fik ideen til opførelsen - ad-



fnlüativtagore bøg opforelsen al West Side Eúory pó Radldldc
ß¡n¡rablrrrn, musiþrædagog Jau¡e Ol¡lk og lelrúor l.lsb€3
fhomsen.

Hvordan tør man egentlig
gå i gang med så stort et pro-
jekt som opførelsen af musi-
calen Vttest Side Story, når
man ikke har en stab af pro-
fessionelle skuespillere og
scenefolk til rådighed?

Se, det spørgsmål skal
man helt lade være med at
stille sig selv og hinanden.
Man skal blot klø på med
godt mod, god samarbejds-
vilje, have lyst til at spende-
re det meste af sin fritid gen-
nem flere mâneder på prø-
ver, og så ellers have en vis
viden inden for muslk, koreo-
grafi, scenografi og iscene-
sættelse.

Det er den erfaring, som
staben af 80 elever og lærere
på Rødkilde G5rmnasium har
gjort, siden musikpædagog
Janne Olrik fik ideen til at
opføre West Side Story prâ,

gymnasiet.
- Det.var nærmest >en fly-

vetanke< - en pludselig ind-
skydelse - jeg fik, siger Jan-
ne Olrik. Og da først tanken
var tænkt,. synes jeg egentlig
ideen var meget god. Musik-

op i en højere enhed - i et fæl-
les produkt.

Også lektor Lisbet Thom-
sen, som iøvrigt har stået for
gymnasiets skolekomedier
de seneste âr, og adjunkt Jyt-
te Ppulsen var straks med på
ideen. Og dè tre kvinalelige
lærere har været drivkraften
bag hele det store arbejde.*

I januar indkaldte de tre
lærere eleverne til et møde,
hvor interesserede kunne
melde sig. Dog var de nødt til
selv at finde frem til nogle af
personerne til hovedrollerne.
Bl.a. fordi det kræver en vis
sang-kunnen.

Imicllertict er også drenge-
ne på Rødkilcle G¡rmnasium
noget generte af sig, og der
meldte sig for få. Derfor er
flere af de fremtrædende
mandlige roller besat med
piger, selv om antallet af
drenge er steget betydeligt
siden tilmeldingen i januar.

I februar gik Jytte Pouf-
sen, der har stået for koreo.
grafien sammen med en ræk-



ke elever, så i gang med at
give eleverne >fysisk teater-
træning<.

- Denne form for træning
går ud på at give eleverne en
mulighed for at blive dus
med hina¡rden, at lære at rø-
¡e ved hinanden via tryg'
heds- og tiUidsøvelser. De
skulle lære at få sjæl og kroP
til at udtrykke èt samlet bil'
led, fortæller J¡rtte Poulsen,
der iøvrigt er med i seniorer-
nes Grand.-Prix-gruppe I Jel-
ling fS ligesom flere af ele-
veme, som har været til en
uvurderlig stor hiælp i til-
blivelsen af koreografien,
der har udviklet sig under-
veJs. *

At opføre \ilest Side StorY
er ikke uden økonomiske Pro-
blemer. F .eks. koster det 150
dollars at leje nodemateria-
let, der kun forligger ,i et
håndskrevet eksemPlar uden
partitur. Det vil sige, at Jan'
ne Olrik lrar været nødt til at
dirigere ud fra klave¡ud-
gar¡en, ligesom hun har væ'
ret nødt til at skrive flere af
nodernê om til blla. fløjte og
klarinef.

Tøvngl er musikken skre-
vet til et stryger-orkester,
mens det sammensatte orke-
ster til opførelsen Pri Rød-
kilde G¡rmnasium består af
fløjte, klarinet, altsax, tenor-
sax, trompet, fagot, trom-
bone, guitar, bas, trommer,
og klaver. Iaft 20 musikere
bestående af nuværende og
forhenværende elever På
Rødkilde Gymnasium, samt
elever fra Rosborg GYmna-
sium og et par stykker udlånt
af Vejle Garden. Yngste
muslker er således bare 11
år.

Udover nodematerialet ko-
ster det også 1ã0 dollars at
opføre stykket pr. gang. Det
er foreløbig fastlagt, at det
skal opføres fire gange med
premiere onsdag den 5. okto-
ber. Derudove¡ er Vejles
pensioiristér inviteret til ge-
neralprøver¡ ligesom man
p.ítænkerat lave en turnè til
de øvrige gymnasier i amtet.
Men også uden for Vejle amt
har.der aUerede vælet bud
efter de dygtige elever'

Udover-' entre-indtægten
klares økonomien ved an-
nonce-salg til Programmet.
Og skal gruppen udenbys, ja,

så må de interesserede þeta-
le. *

Alle, der har væretinvolve'
ret i dette enorme Projekt' er
enige om, at det trods det sto'
re slid, har været en fa¡ta-
stisk oplevelse. Og alle er Pa-
rat til at gøre det òm - ogsâ,
selv om prøveffie har taget al
fritid siden sommerferien.
Ja, selv søndag fra morgen
til aften er blevet brugt til
prøver.

Blandt de elever, der har
brugt meget af deres fritid
på prøver, er Steen Jarle
Mikkelsen, der spiller Ber-
nardo - bandeleder for Hai-
drengene, og dennes Pige,
Anitå, spillet af Pernille
Holm Sørensen. De fortæl-
ler:

- Det har været en fanta-
stisk oplevelse at være med i
dette arbejde. Der består et
dejligt kammeratskab - både
blanãt eleverne, men også
med lærerne. Dog må vi nok
ind¡ømme, at clet - ikke
mindst i den senere tid - er
gået hårdt ud over det øvr¡ge
skolearbejde..

Selv-oûi dèt'Þr 
-første gán$,

at Steen star pà en scene, er
han ikke nervøs for Premie-
ren. Tværtimod glæder han
srg.

- Det er selvfølgelig meget
spændende, hvorda¡r det
kommer til at gå, siger Ani-
ta, der i kraft af, at hun sytr-
ger med i flere bands På sko'
len, er mere scenevant. Jeg
er dog sikker På, at det nok
skal gå, for vi har i hvert fald
øvet os meget.

Og de to musikere, Gustav-
F rom og Emil Hess, der spil-
ler henholdsvis guitar og sa-
xofon, synes det har været en
stor oplevelse at være med i
orkestret oB samarbejdet
omkring musicalen'

- Det har været en stor ud-
forclring, er de to elever eni-
ge om.

- Ja, deiligt har det været,
fastslår Jytte Poulsen samti-
alig med at hun Peger På,'at
opførelsen af West Sicte Story
jo er tænkt som en afskeds-
gave til rektor Svend Aage
Nielsen, der fratrådte stil-
lingen som rektor i går, fre-
dag..

- Vi græder og griner med
hinanden - vi elskerhinanden
- vi elsker l,Vest Side Story...
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Til danskekonkurrtnce. II4i"
drengenee leder, Bernardo
og dennes plge rlnita, splllet
af Steen Ja.rle ltitskelson og
P6rntlle ltoLm

Ja" holt evtgte dot ov¡¡get sko-
lea.rtejrte gôr þ ikke, hvl¡
mo¡ vil have eç god studêE-
terek¡omen. Derlo¡ må pon-
s€r.no bonlrttee dl tektielæ-
ìing, rÞnor Pia Bnrun, der
spiller haJ.-pi ge, Ilarston .AD.
dreagsen, som har rollen som
betJent Ktrpke 08: BottÙoa
I¿mann Krlsüancea, rx¡m
ogrå epilter haJ-plgo"



dre!¡genes le¿et" ge"rråiäi
oE dennes plge .lnita, spllleû
s,f Steen Jarle À'Llkhels€Þ og
F6rullle Hol¡zr

Ja" holt uvlgte deú owige sko,
IearbeJde gËr þ ikkø" hvte
cn¿n vll have en ßod btudo!¡,
lereksamen" Derfor mä pau-
tørne bonSrttab l,tl lehtietæs-
ning. men€r Fta Bruun, der
spiller haJ-pige, Karaten -z\n"
drears€n" som har rolls¡ *orr¡
bettienú l{rupke og Bottln:u
[..sman¡¡ Krisúlanreao sogn
ôgËå spille¡ haJ-pige"
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Lise Lotte
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Jørgen Erik har den ridsie
üid m¡ltt€t msde op pò skolen,
hvls han lrar vitle t:nle med
sin mor, adjunktJù-ttê Schou"
tr igesom de øvrtge medvir-
kênde lærero og olever" hr¡,
der ll{-ke været nrcgeü trd tilJ
üs^nrMoliv,

Iìlariunne Kiertegaard 3{iel-
son kl:¡,rer rned bra,vour " ug
ûTrrrd er! vÈ Norst¡¡elæ üor ot,
sldde m:r,gnlig! nrndor a,rbej-
dol, - Joblxrt uom suúlløso, flun
bÐr üa,kltsk slldt og'slæbt tú!
rrå,gorlt s"¡n¡ a!!e prøres"

"Iørgen ftoeen
da"I ha.¡ rulle¡
sofr! Jeú.dren
gI€¡, Totly TE
Annette Bod
Federssn soln
haJ-plgen, ôl¿.
¡?Lr-


