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Superpigerne slår til i Valkyrie
FORÅRSKÅDE:
Ungdomsskolens
årlige musical blev
skudt i gang med
premieren mandag i
Borgerforeningen
AF PATRICK BOJE JENSEN
pabj@fyens.dk

NYBORG: For fuld musik og

dans løb premieren på Nyborg
Ungdomsskole årlige rockmusical i går aftes af stablen.
De 51 unge, der deltager,
opfører i år forestillingen Valkyrie sammen med et lille hold
af instruktører, lys- og lydfolk
og kostumeansvarlige ledet af
instruktørerne Jesper Nielsen
og Torben Hansen og Signe
Hansen.
Jesper Nielsen har været med
til at skrive både handling og
sangene til årets forestilling, der
handler om fem unge piger, der
udvikler superkræfter i en fremtidsverden.
Pigerne får hjælp til at udvikle
deres nyligt opdagede kræfter af
dr. Eskildsen, en ekspert i genmutation der kommer til byen.
Det var først i onsdags, at Jesper og de andre �k mulighed for
rigtigt at prøve det hele af med
både lyd, lys og band.
- Så får man ligesom en fornemmelse af, hvordan det hele
ser ud, sagde han den dag, med

et forventningsfuldt smil.
Det er den 21. gang, at Nyborg Ungdomsskole opfører en
musical og lige som tidligere år,
er det ikke optagelsesprøver, der
har afgjort, hvem der får lov at
være med, men derimod først-

til-mølle-princippet. Der er rift
om pladserne, så dem, der kommer med, er som oftest dem, der
virkelig gerne vil det.
Om det er forårssolen, påskeferien eller forventningens
glædes skyld vides ikke, men

der er en smule uro blandt de
unge mennesker. Men når det er
showtime, er der absolut ingen
slinger i valsen, forklarer Jesper
Nielsen
- Det er meget taknemmeligt
at instruere dem. Det er dem,

der ville det allermest, og de
er enormt disciplinerede, siger
han.
Forestillingen vises hver dag
fra den 25. april til den 29. april
klokken 19.00 i Borgerforeningens Hus i Nyborg.

✪ Pigen Ella (Diana Balindo Nielsen), der kalder sig Elektra, når
hun er superhelt, bliver lokket af
underverdenens fortabte indbyggere. FOTO: YILMAZ POLAT

