Uttalelse fra ordfører i Rælingen Øivind Sand
Hei Andras!
Jeg kommer aldri til å glemme barnas innlevelse, det samarbeidet de viste, kunnskapen de
hadde i dans, drama og musikk, og den teaterforestillingen de ga meg.
Jeg opplevde barn og ungdom som virkelig fikk sjansen til å vise sine evner innen dans,
musikk og drama på sitt beste.
Det slo meg under forestillingen at barn som får muligheten til å være med på et slikt prosjekt,
vil ha meget gode forutsetninger for å nå flere av hovedmålene i Opplæringsplanen for
Grunnskolen i Norge, nemlig faglige gode resultater, god selvtillit, trivsel i læringssituasjoner
og kompetanse i sosiale situasjoner.
Fra Rune Thieme, Leder Rælingen Kulturskole:
Hei Andras og tusen takk for fantastiske forestillinger.
Nattergalens sang har vært brent fast i minnet og ikke forlatt meg en hel uke. Det skjer ikke
ofte.
Jeg støtter meg til Anettes utsagn om at du er mannen som beviser at det umulige er mulig. At
elever kan lære så mye tekst, melodi, regi og holde konsentrasjonen med den entusiasmen
som vi fikk oppleve under forestillingen er rett og slett unikt.
Ikke bare klarte utøverne å gjennomføre med stor bragd, men å samtidig trollbinde publikum i
2,5t, det står det stor respekt av. Stor takk og gratulerer med vel gjennomført prosjekt.
Anne Beate Belstad, Rektor på Blystadlia skole oppsummerer prosessen slik:
”Arbeidet med forestillingen ”Nattergalen” har vært et undervisningsopplegg hvor hele
mennesket har vært i fokus.
Elevene har fått utfolde seg gjennom ord, toner, dans og drama. De har blitt utfordret.
Arbeidet med forestillingen har krevd stor konsentrasjon og utholdenhet fra elevenes side.
Det har også krevd at elevene har samhandlet og tatt vare på hverandre.
Jeg har sett elever blomstre - elever som har utviklet større tiltro til seg selv og har våget å ta
steget fram på scenen og by på seg selv.
Resultatet har blitt imponerende! En forestilling jeg vil huske resten av livet!”

