Rødkilde forenet i fællesskab om teaterkoncert
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Vejle 07.11.2009 kl. 09:34 Af Vibeke Kruse Rødkilde Gymnasium teaterkoncert-projekt "Slumdog Dit Livs Quiz" har været en oplevelse for livet for de 400 medvirkende - og for publikum, som
overværede tre udsolgte forestillinger
Vejle: Jubel-råbene genlyder endnu i festsalen på Rødkilde Gymnasium i Vejle. Det samme gør
det flere minutter lange, stående bifald og glædes-stampene i gulvet.
Og det hele er i hvert fald for altid gemt i hjerte og sind hos de godt 400 medvirkende elever og
lærere, som på tværs af alder, klasseskel og meninger er forenet i ét stort fællesskab om
gymnasiets gigantiske teaterkoncert/performance "Slumdog - Dit Livs Quiz".
Teaterkoncerten er opført tre aftener for udsolgte huse, og den er gået lige i hjertet på publikum i
alle aldre, fordi den med udgangspunkt i den Oscar-vindende film "Slumdog Millionaire" fortæller
en eksistentiel historie. Ladet med symbolik, båret af skiftende stemninger udtrykt i bevægelse
som dans, akrobatik, stomp omfavnet af sang og musik.
Oplevelsen er så total, fordi der sker noget hele tiden. På de høje stilladser i hver side af salen eller bagerst i salen, eller blandt publikum, for Rødkildes performance omslutter på alle måder
publikum. Visuelt, musisk og følelsesmæssigt i fortællingen om de tre, der kæmper for at bryde
mønstret som gadebørn og undslippe deres skæbne.
Fag og frivillige
"Slumdog - Dit Livs Quiz" er skabt på idé af dramalærer Jytte Poulsen Smedegaard, der også har
været i front med vanlig brændende engagement og ildhu sammen med sin kollega Lil Dochedal
Sørensen. Alle skolens 276 1. g.-elever medvirker via skoleskemaets fag: drama, musik eller
billedkunst, mens 2. og 3. g.-elever medvirker på frivillig basis i husorkestret, det store kor og den
fantastiske danse- og dramagruppe, og der er ligeså mange bag scenen, som har bidraget med alt
det praktiske, der bare skal fungere ved en forestilling.
Men det allerbedste er, at hele forestillingen er formet i forening af hver eneste medvirkende. Hver
enkelts kreative udfoldelse og hjerteslag giver Rødkildes store satsning liv og nærvær. Og det
fælles ejerskab og fællesskab er dét, der bærer videre og styrker sammenholdet i skolens hverdag.
Desuden matcher forestillingens tema Rødkildes velkendte Stairway-projekt på Filippinerne. Her
hjælper gymnasiets elever med deres arbejde, så gadebørn og unge kan få en bedre tilværelse.

	
  

