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Traditionen tro er der ¡rå

Rødkilde

Cymnasium

hvert tredje år en stor
forestilling. Førhen har
man præsenteret s¡n egen

sætter $lumdog på scenen
version af store, berømte

musicals som bl.a. andet Motin Rouge og The
Who's "Tomury".
I år har man hentet in-

spiration hos den store
filmsucces Slumdog Millionaire. Stykket er blevet
sat sammen

til

en TeaterKoncertPerformance, som

hedder Slumdog
livs quiz.
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Dit

Arbejdet omkring dette
års forestilling.er dog spe-

cielt, da der er specielt

fokus

på

sammenhold
på tværs af klasselne og
styrkelse af skoleånden,

Alle

skolens'l.g-elever
er involveret i stykket via
deres kunstneriske fag dramatik, musik og billedkunst. Derudover har
alle skolens elever muligSuirway-projektet har spillet ind på valget af den store hed for at melde sig som
forestilling påt Rødkilde, hvor man for øjeblikket er godt i frivillige til stykkeÇ hvilgang med indøvningen.
ket rigtig mange har gjort.

Der har været meget stor

tilslutning

til

både dansegruppen og koret, men
der lrar også været mulighed for at lave andre ting

tiden flyver af sted. Selvom deter søndag morgen,
og det foregår på skolen,
så er det ikke ligesom at
gå i skole, siger Signe Ma-

Alt i alt er ca. 400 elever

rie tra 2.C, som på ingen
måde står alene med sin
oplevelse af arbejdet.
Alex Lynge Neiman fra
1. C fortæller om at vaere
med i stykket:
- Det er spændende, specielt fordi det.er så stort

efter skoletid.

med alle de elever, der
skal på scenerì. At være
et lille led i en stor proces
og ende ud i at fremføre
det for foraeldre, søskende og nysgerrige sjælg er

i forbindelse med stykket.
Man kan tillige være med
til at styre lyden og lyset
eller at prornovere styk-

ket på internettet, hvilket
'mediegruppen t¿ger sig
af.

invslveret i stykket. Og
der er både husorkester,
kor, drama- oB dansegrupper/ som Íìu øver på
livet løs om søndagen og

- Det er fedt at være heç
fordi der er en masse engagerede menneskeç og

sjovt og mindeværdigt.
For ham er det heller ikke
rroget problem at artejde

i fritiden:

- Der er godt nok ting,
jeg hellere ville. Men rrår
man så er der i fritiden,
så hygger man sig med
àt forberede og gøre klar"
Når jeg har været der ef-

ter skole, har det været
hyggeligt, da der er en
god stemning og alle er

- Det jeg har

oplevet er,

at det fungerer godt, og at
man godt kan samarbejde
med de aeldste elever,
selvom man er de yngste
og ornvendt.
Endvidere passer stykkets

tema godt til Stairwayprojektet på Filippinerne, som Rødkilde hvert
år støtter med :omkring
1 5O.OO0'krotrer" som eleverne sâetter en dag a{ ti{
at samle ind. Proiektet
har til formål at hiælpe

faftige børn og unge på
Filippinenre, som har været udsat for seksuelt mishrug. På sämrne måde,
som Slumdog - Dit livs
quiz styrker sarnarloejdet
på waers af årgangene,
har Stairway gennem de
sidste 1 5 år vaeret styrkende for skolens ånd og
samarbejde.
Billetsalg foregår på Rødfêilde Cymnasíum tírsdag
oþ torsdag endnu i denne
uge ved henver¡delse til

Lehna l-{olm
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adnrini-

åbrie omkring det.

strationer¡. Kontakft 7582.
0488

AIex mener også, at det

Anne Mette Eg

har fungeret rigtig godt på

Niels Fibæk lensen 3a

tværs af årgangene.'

3c og

