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◆ MUSICAL

De unges egen drøm om lykken
En musical lavet af elever i 6. og 7. klasse på Institut Sankt Joseph sætter ord på det, som ungerne går og tumler med
på vej mod at blive
voksne

SE STYKKET

»TV-rejsen - drømmen om succes« spiller på Institut Sankt Joseph mandag 10. maj klokken 19 i Teatersalen. Der er skilte til at vise vej, når man
kommer til skolen. Entre koster 50 kroner. Alle er velkomne.

Cecilie i munden på hinanden.
En af måderne er i hvert fald
at realisere sine drømme, og
det er de unge mennesker fra
Institut Sankt Joseph et godt
eksempel på. Der er et langt
spring fra ide til virkelighed,
når det drejer sig om at sætte
en musical op. Disse elever
tog bare et ordentligt tilløb, og
med gode læreres hjælp er
det nu ved at være lykkedes
for dem.

AF ANNETTE KRUHØFFER

Der står Musical på programmet, når Institut Sankt Joseph
åbner dørene for publikum 10.
maj. Og det bliver vel at
mærke en urpremiere, eftersom stykket er helt nyskrevet.
»TV-Rejsen - drømmen om
succes«, hedder stykket, og
det er skrevet af eleverne selv.
Iøvrigt efter egen ide og på
egen foranledning. Musiklærer Ulf Nordlund har blot
været fødselshjælper.
»De kom og spurgte mig,
om de måtte lave en musical,
og så svarede jeg, at jeg skulle
undersøge sagen og sige til,
hvis det på et tidspunkt blev
aktuelt. Og det kunne så lade
sig gøre et par måneder efter,«
siger han.
Siden har han blot hjulpet
eleverne med at få lagt tingene til rette, så de også i
praksis kan føres ud i livet. Og
mens dette skrives, øver eleverne på livet løs, for det er
slet ikke så nemt for unge
mennesker i 6. og 7. klasse at
være teaterdirektører, instruktører, skuespillere, sangere,
dansere, regissører, og kostumefolk på en og samme tid.

De skal grine

»Jeg gør det, fordi det er sjovt.
Og det er også en mulighed
for at prøve noget, vi ikke gør
til daglig,« siger Lea.
Og det bekræfter Ulf Nordlund. Han har fulgt eleverne
tæt, men han har langt hen ad
vejen ladet dem få frie tøjler til
selv at løse de problemer, der
opstår undervejs. I dag er det
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Emma Knudsen, Amanda Mortensen, Simon Trauré, Lea Kampmann
og Cecilie Grønning er ved at have
alt på plads til premieren på deres
nye musical.
Nederst sidder pigerne med musiklærer Ulf Nordlund og drøfter scenografien over en æske småkager.

Mødes i fritiden

»Sidste gang, vi lavede en
musical, var vi til audition. Og
vi syntes bare, at det var sjovt
at være med, så vi ville gerne
lave det igen,« siger Cecilie
Grønning og Lea Kampmann.
De mødes i spisefrikvartererne for at planlægge det
store projekt og øve, og efter
få minutter er der fem piger
samlet.
Ulf Nordlund er med og stiller de spørgsmål, der er vigtige for at få projektet til at lykkes. Han har taget en æske
småkager med for at skabe
lidt hygge, men pigerne er fornuftige og spiser deres sammenklappede rugbrød, før de
kaster sig over det søde.

billetsalget, der er til debat,
men pigerne får ikke nogen
diskussion ud af det, for de er
helt enige om alle de praktiske
ting. Til gengæld diskuterer
de, om der skal være tæppefald mellem de enkelte scener,
eller om man skal finde en anden måde at markere overgangene på. Helt gnidningsfrit har
det ikke været hele tiden.
»Man har selvfølgelig sine
kampe i sådan et projekt, men
det løser de selv,« siger han og
sender småkagerne på vandring rundt i gruppen endnu
en gang.
»Vi ønsker, at de tilskuere,
der kommer, vil grine ad noget af det, vi laver. Og så vil vi
også gerne vise, at børn altså
også kan lave en musical,« siger pigerne, inden de flyver
ned ad trapperne for at blive
fotograferet.
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»Hvor mange må man tage?«
spørger en af dem dristigt.
Det kan hurtigt afklares, for
to går an og tre er nok også
OK. Men det er ikke helt godt,
at Simon mangler i gruppen,
for han har en hovedrolle.
»Han ville hellere spille basketball i det her frikvarter,«
forklarer de andre.
Af hensyn til markedsføringen må han dog hentes ind, så

han kan komme med på billedet i Østerbro Avis.

Det handler om succes

TV-rejsen handler om børn i 6.
klasse, der bliver bedt om at
forklare, hvad de vil være som
voksne. Mens de andre fortæller, falder Simon i søvn og
drømmer, at han bliver TVvært. Han styrer med stort
held deltagerne igennem en
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Y-faktor konkurrence, men
han vågner, da læreren kalder
på ham. Og så er spørgsmålet,
om det bare var en drøm, eller
om man kan blive kendt og
berømt i det virkelige liv.
Stykket giver udtryk for
nogle af de tanker, som eleverne selv tumler med.
»Det handler om at få succes, men der er mange måder
at få det på,« forklarer Lea og

Musiklærer Ulf Nordlund laver en
dvd om hele projektet. Han planlægger at udsende den som inspiration til andre skoler for, hvordan man kan tilrettelægge teater- og musicalproduktioner på
skolerne for overkommelige midler og ressourcer.
Projektet har fået 5000 kroner
i støtte fra skolen til at dække
alle udgifter - dog undtagen leje
af sal.

