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Tak for forestillingen til hele
holdet

Farverig og spraglet er ungdomsskolens rockmusical i år, hvor nummeret "Freaks-dansen" er
indledning til en forestilling om det helt normale i at være unormal.
Foto: HANS ØSTERGAARD

REN ROCK: Ungdomsskolens rockmusical "Freaks" er rendyrket holdarbejde

HJEMME HOS OS: Altså, datteren er med i forestillingen. Det synes jeg lige, jeg vil nævne,

når jeg nu skal til at skrive om Nyborg Ungdomsskoles rockmusical "Freaks", der havde

premiere på Slotsmøllen i aftes.

Af den grund ved vi hjemme hos os, at holdet på et halvt hundrede unge mennesker har

brugt påskeferien på sagen. De har skullet få vinterens indøvede brudstykker af sang, teater,

dans, musik og i de seneste dage lyd, lys, kostumer og sminke til at fungere som en helhed.

Og vi ved også, at de unge morer sig med forestillingen. Ingen sceneskræk her. I en ellers

solbeskinnet påske bader de sig hellere i timevis i mørkelagte Slotmøllens rampelys.

Hvordan gik det så?
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Det gik godt, tak. Rigtig godt endda.

Med energi og lyst til at stå på en scene viser de unge amatører, at de magter nærmest at overgå

sig selv ved at levere en forestilling tæt på det professionelle.

Okay, et par småkiks hist og pist er der vel. Men når de ikke lader sig mærke med det på scenen, er

vi i salen også helt trygge ved det.

"Freaks" handler om samfundets mærkelige eksistenser, de personer, der falder udenfor

normalbegreberne.

Da et eksperiment med de svage tager fart, trækker "Freaks" os med de særeste steder hen, fra det

kristne vækkelsesmøde over bøsse-transvestit-baren til tekno-festen. Forestillingen igennem er

sympatien helt på de særes side.

"Freaks" byder på solide solistpræstationer, men også fede fælles-danse, rentonet orkester-rock og

korsang, teatertryllerier i form af lyssætning, lydarbejde og dialoger, de unge selv har sat ord på.

Stik imod tidens tendens til næsegrus dyrkelse af enkeltpræstationer på helhedens bekostning vil

jeg her gerne have lov at hylde hold-indsatsen.

Dén bærer rockmusicalen frem år efter år.

Det er den, der sikrer, at også "Freaks" bliver en seværdig spraglet, sprudlende forestilling. Og den

viser, at vores smukke, unge mennesker alle har hver deres talent.

Så kære freaks: Tak for forestillingen!

Mon ikke der godt kan blive lidt tomt, når det hele om lidt er forbi. Men pyt, det er først efter

lørdagens oprydning og afslutningsfest.

For "Freaks" spiller hver aften på Slotsmøllen til og med fredag.
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