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Forestillingetì
"Celebration" er
en triumf for det
laeative Rødkilcle

VEJIE - \'ecl climissionen på

Rødkilele Gymnasium clenne

sommer holdt student
Àmanda Enilie Hansen ele'
vernes afgangstale.

Den kan man høre igen
ved gymnasiets festforestil-
ling "Celebra-tion" i anled-
mng af skolens 15o års jubi-
læum, nu holdt af Cecilie
Brændgaarcl TolstruP,

Forestillingen havde Pre-
miere i aftes.

Skolen har monteret en
række musikindslag om'
kring talen fra centrale tids'
punkter i skolens ogverdens
hstorie: l9Zo'ernes Charle-
ston, 1968 med oPrør og
rock, 1985 med humanitære
katastrofer og "We Are The
\,Vrcrld".

Dystopi
Forestilllngen ser også frem'
ad - til en dystopi med zom-
bier omkring 2O40 og til en
tid med robotter og ensret-
ning omkring 2o65.

Disse to sekvenser er i
sandhed uegnet for mindre
børn - men fantastisk flot
iscenesat.

I det hele taget er elenne
foresnlling en ren triumf for
det kreative g,vrnnasium, vi
møder i clag,

Noget bare nogenlunde
lignende ville rj bestem.t iþ
ke have kunnet stable på be-
nene i min argangl9T!.

Nostalgl for alle pengene. Unægtelig en kulørttid.
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Musikalsk talent
Især er det en ren ørenfrYd
at opleve, hvor meget musi-
kalsk talent dagens gymnå-

sium rummer.
Musikere På noget nær

professionelt ruveau og med'

Ð'

i3
lenLmasse at træk'ke På.

Det fornemmes, at Rød-

kilde har oPnået et niveau
på drama, som man kun ka'n

bøie sig for.
öe ott" nedstag i tiden er

velvajgte, og de indrammes
af et hot ensemble-oPtnn
omkring l(ool & The Ga-ng"'s

disco-trækker "Celebratí'
on".

Den sorte skole fra 1865 it'
lustreres med unge menne-
sker i stive sorte uniformer,
lærer med høj hat og til Jo-

hann Strausst vals "Frühli-
ngsstimmen".

EasyRider
Vi får et inciterende charle-

'"Easy l{ider" kørende På
en'
68 (selv om
¡g¡5¡ þav. de

premiere i 1969) og lige i
øjet.

I 1985 kom megahittet
"We A¡e The World", og me-

kan ødelægges.
Ftot korsãng og smuk ko-

reografi.

Rektor'hyldest

Harsen, der kom til i 1988 -

os er her endnu.
"Omkring 50 elever med

Duschek-masker sYnger en

deles vellidt På wærs af å'r-

gangene.

Zombie^nummeret til
'Aw-olnation"'s "Sail" er eks'

tremt t. Det sam-

me ka s grad siges

om}O tionen"The
Robots", naturligvis med
" I{raft-w-erk-"'s skønne musik-

sat til.

Pessimisme
Måske er det lidt forstem-
mende, at dagens studenter
ser så sort På fremticlen -

men de har nu også en hel

mange enorme oPgaver, det'

ventãr i nutiden og fremti
den med tefrorisme, na'

turøclelæggelse og teknik'
fix.

Set over et har Rødkilde'
elever og lærere ska-bt en

forestilling, de kan være
grumme stolte af'

En forestilling med man-ee

små fikse detaljer'
For eksemPel cle to "Pe-

deller", som futter runclt og

flvtter rekdsitter. Det er

nieel til at skabe rlmeligt gli-

dende overgange imellem
de enkelte urdslag.

DebrslendeZ(Iere'fest ogfarverførdct hele brød sammen i

1929.
Rocktilüden Flot udgaveaf "Born To Be Wild"


