
Det er ikke tet at tegne en blomst på kinden af en klassekammerat, men Lise Lotte Hansen formår alligevel -
med rysténde hånd - at lave en vellignende en af slagsen på Helle Brandt Pedersens kind.

Nerver inden showtíme
I)er var en summen af
stemmeü, nervøse
latterudbrud
og små sangøvelser,
da Rødkildes elever
i aftes giorde sig klar
til den store premiere

Aflene Brøndum ,

og Mads Hansen (foto)

- Om jeg er nervøs? Joh, lidt
er jeg nok.

Helle Brandt Ped.ersen smi-
ler forsigtigt. Sammen med
knap 150 medstuderentle På
Rødkilde Amtsgymnasium har
hun netop fået de sidste forma-
ninger af instruktør Anne
Müller. Om mindre end halv-
anden time vil skolens store
sal være fuld af forventnings-
fulde forældre og kamrnerater.
Allé mødt op for at overvære
premieren pâ årets store musi-
cal - Hair.

Med i stykket er blandt an-
dre Helle og otte andre

3.cu'ere. Alle har slden som-
merferien arbejdet hårdt for at
bliûe færdige iil netop den¡{e
aften.

- Det har været rigtigt sjovt
at være med til. Ind i mellem
har det såmænd også været
Iiilt hardt, for ved siden af al
arbejdet med at øve på musica-
len, har vijo også skullet passe
de almindelige lektiel så en-
gang i mellem har det da
hængt mig lictt ud af halsen,
fortæller hun, mens hendes
klassekammerat Lise Lotte
Hansen forsigtiet tegnêr en lil'
Ie orange blomst på hendes
kind.

En overraskende
sidegevinst

For Lise Lotte har det også
været en positiv oplevelse at
være med i musicalen.

-Eftersom skolen kun laver
den slags forestiJlinger hvert
tredje åq så har man kun én
chance for at være med. Den
chance ville jeg ikke tade gå
fra mig. Og det har været

skægt at være med, siger hun.
Både Lise Lotte og Hellq,er

med ikoret- enplacering de er'
glade for.

-Jeg Ville nok illke bryde
mig om at have en af hoved¡ol-
lerne. Koret erfintfor mig, un-
derstreger Helle og føjer til, at
hun er overrasket over en afd.e
sidegevinsteq der har været
ved at medvirke.

- Jeg har lært mange nye
folk at kende. Det troede jeg
egentlig ikke, der var tid til,
men detvar d.er heldigvis; kon-
staterer hun.

-.Er du tilfreds med din
blomst, lyder det pludselig fra
Lise Lpttè, og Helle hikker.

hden det store lys i salen
bliver slukket, og pigerne skal
finde deres pladser i koret, er
der lige tiat til êndnu en lille
peptalk fra instruktøren. Og
pludselig er tiden gået. Nu er
detnu. Ogvækerde. !

Stående applaus
Efter forestillingen møder vi

pigerne igen.. Denne gang er

deres smil noget mere overbe-
visende. Væk er de småbekym-

neng, og
mere af¡

Det gik
bare såå godt. Hvad synes I om
det?

Helle ser op og smiler bredt.
Både hun og Lise Lotte er tyde-
liryis lettede ove4 at premie-
ren nu er overstået.

- Jeg er nærmest helt oPPe
at køre. Hetrt høi, siger Lise
Lotte så, og Helle er enig.

- Det er sådan en lidt cool og
- fed fornemmelse, man har nu.
..Jeg er i hvert tilfælde mere ro-.
lig i forhold til de næste par
ganger hvor vi skal optræde,
konstaterer hun.'

Glemt er de gange, hvor Pi-
gerne har været trætte af de
mange øvedage. Glemt er ner-
vøsiteten og angsten for at
glemme teksterne. Tilbage
står kun billedêt af et publi-
kum, der efter sidste scene gav
Helle, Lise Lotte oE alle de an-
dre Rødkilde-elever stående
applaus.


