
Af Grethe Bjørgmose

,We dan't need na educa'
tíon"

- Det går selvfølgelig lidt
ud over undervisningen no
get af tiden.

"We dnn't need, tto thaught
controln

- Men læreme har heldig'
vis været meget forstâende.

,No da¡k sørcøsm ín the
cl¿.sstpomo

- Til sidst tænker man
næsten kun pâ The \4¡all.
oHey teach¿r'I¿oue the kíd's
obrcl

*
nødkilde Amtgymnasium

i Vejle ilunmer i disse dage
af liv. Eller retùere: Det sum'
mer af the Wall.

I tre nåneder har 130 af
skoldns 620 elever sa¡nmeu

med en del af lærerne be
skæfüigpt sig md Pink Flo.
yds musik, og nu er tiden ved
at være inde tÍt at vise det
for publikum.

- Efterhånden er det hele
kommet til at handle om The
Watl. I engelsk analyserer vi
den, i musik spiller vi noget
af den, og i drama isc€nesret-
t¿r vi den. fil sidst bliver det
næsten for meget, siger Cbri'
stiDa Juul Hansen fra 3.9.,
der spiller moderen i stykket.

- Men samtidig giver det
et utroligt sammenhold . qg'
så på tværs af Hasserne - og
nu, hvor vikan kæde det hele
gnmmen, glemmer inan fak-
tisk det hârde arbejde, der
ligger forud.

Endnu ma¡gler et par ting
at falde pâ plads og øvedage
ne.gâr ikke helt uden tekni-
ske uheld. Men alt skulle væ

re klappet og klart, når de
medvii[ende pô torsdag stil-
ler sig på scenen til premiere
aftenen.

Delt begejstring
En styregruppe pâ sW lÞ

rere ha¡ sørget for at få det
hele stàblet pA benene, og et
utal af
med til
de. Og
alle de medvirkende, der har
giort det hele til en realitet.

- Vi va¡ ikke alle lige be-
gejstrede, da vi hørte, at det
skulle være The lVall, siger
Karina Pedersen fra 3.g., der
i stykket er Pink som dreng.

- Men det var især svært
at forestille sig, hvordan det
hele skulle foregâ og hvordan
rollene ville blive fordelt i
stykket.

Det var den styrende le¡
rergnrpp€, der valgte The
lVa[. Og da de pâ et atorma i

de fik forkli¡ret eleverne,
hvordan de havde foreetillet
sig foiløbet af stykket, var
de fleete af eleveme med pâ
ideen.

- Det, folk havde haft
mest imod læremes valg,
var, at der kun ville blive få
roller at fordele. Og eô ville
for mange blive udeh¡kket i
at være med, siger Ka¡ina
Pedersen.

Overskuelig
mundfuld

Lærergruppen var igen'
nem mange overvejelser, in
den valget faldt pâ The lVall.

- The Wall er megot oven
skuelig at eætt€ op - samti-
dig med, at det er en stor


