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Fra dengang far var
ung

Efterskolen ved Nyborg opfører musicalen 1980.

Foto: MORTEN MELHEDE

ANMELDELSE: Masser af talent i ungdomsskolens rockmusical "1980"

NYBORG: Der er små stjerner i svøb og stjernefrø, der formentlig snart står i blomst.

Kort sagt: der er masser af talent i ungdomsskolens musical "1980", der havde premiere i

aftes på Nyborg Efterskole.

Forestillingen følger seks unge venners zig-zag kurs igennem nogle af 1970'erne og 80'ernes

kendte miljøer, mens de jagter en præmie på 250.000 kroner.

Den, der tjener flest penge på et år, løber med gevinsten og får et godt økonomisk rygstød til

at komme videre i livet - eller hvad?
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Nej, så enkelt er det langt fra - tværtimod.

Var der nogen, der sagde Robinson?

Penge er roden til meget ondt, og venskaberne ryger på stribe.

Musikalsk bevæger tiden sig fra punk over disko til støttenumre for Afrika.

Handlingen udspiller sig i bl.a. bz- og kollektivmiljøet, i pornobranchen og hos Aksel Møller Gruppen.

Inklusiv pause varer forestillingen to og en halv time.

En halv time mindre kan gøre det.

Lidt bedre timing, mere tempo, hurtigere sceneskift og en opstramning på både den musikalske og

manuskriptmæssige side ville forbedre resultatet mærkbart - hvis man skal tage de skrappe

anmelderbriller på.

Det er i bund og grund lidt uretfærdigt - for det er jo meget unge amatører, der har lagt en stor

indsats, megen energi og masser af hjerteblod i musicalen.

I de bedste numre skinner det igennem på både dans og sang.

Musikalsk leveres der en flot og stemningsfuld ramme til forestillingen - især er jeg imponeret af det

flotte saxofonspil, der bærer hele vejen igennem.

Men der er fortsat en del at arbejde med.

Anmelderen, der endnu var ung mand i 1980'erne og endnu yngre i 1970'erne, hæftede sig ved en

noget forkølet diskofeber.

Den flotte lyssætning og 20 stroboskoper i loftet burde kunne inspirere til mere.

Til gengæld er der flot kor, en Madonna med spidse bryster og andre cool kendisser på "Støt

Zimbabwe" nummeret.

Også stor ros og et stort femtal efter "Scenen er din" skalaen til tidstypiske kostumer og make up.

Til og med fredag er scenen dog Nyborg Ungdomsskoles.
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