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Moderne linedance
LØVENSTAD: Søndag 15. februar
klokka 15.00 er det gratis prøvetime på
Løvenstad klubbhus. Western Line Dan-
cers starter opp nye nybegynnerkurs i
moderne linedance, som inneholder stil-
arter som cha cha, mambo, vals, funk og
two-step. Kurset passer for alle. For-
håndspåmelding er ikke nødvendig. 

scenen med en gang, men man
vender seg fort til det. Det er gøy
å spille stykket i kultursalen i
Rælingen. Salen har blitt kjem-
pefin, sier Perparim Hasani.

Blystadlia skole spilte både
forestillinger for andre skoler i
kommunen, og for foreldre på
kveldstid.

To av dem som
var og så på fore-
stillingen var Line
Borghagen Col-
bjørnsen (10) og
Malin Susanne
Wangen (11) fra

Fjerdingby skole.
– Jeg synes at disse sjuende-

klassingene har gjort en bra jobb.

De er skikkelig flinke, og det er
gøy å se på dem, sier Line.

Vellykket norskdag
LØVENSTAD: Sandbekken ungdomsskole har nylig
hatt en norsk dag for å koble av fra de vanlige ruti-
nene. Elevene deltok blant annet på en skrivestafett
hvor de skulle skrive videre på en fortelling som de
hadde fått innledningen på. Etter to minutter skulle
de gi historien videre til sidemannen som skulle fort-
sette skrivingen. Et annet tema denne dagen var språ-
ket i endring. Elevene spilte også spillet Scrabble. 

Husk å skaffe barnevakt
LØVENSTAD: Løvenstad barnehage har
planleggingsdag 23. februar. Da vil hele
barnehagen holde stengt. Dermed er det
greit å skaffe seg enten fri fra jobb eller
barnevakt allerede nå. 

Av Stine Strandhaug

stine.strandhaug@rb.no
63 80 50 50

MARIKOLLEN

– Vi har øvd på dette i snart to og
et halvt år nå, så det var gøy ende-
lig å spille dette stykket. Det var
en del småfeil under generalprø-

ven, men på forestillingene med
publikum har gått ganske bra.
Jeg får skikkelig mye energi av å
stå på scenen. Vi ble litt skeptiske
da vi kom i kultursalen, fordi det
var ikke sceneteppe her. Heldig-
vis klarte de å ordne sceneskifter
ved hjelp av lys, sier Monica Olaf-
sen (12) som spiller hoffkvinne i
Nattergalen.

Denne uken satt sjuendeklas-
singene fra Blystadlia skole opp
musikalen Nattergalen i Marikol-
len kultursal. Denne musikalen
er basert på H.C Andersens even-
tyr med samme navn. Det er An-
dras Hidas som har gjort om det-
te eventyret slik at det passet til
en teateroppsetning som er
skreddersydd for disse sjuende-
klassingene. I tillegg har han
komponert musikken som bru-
kes i stykket.

Kinesisk keiser
– Dette er den største drama- og

musikksatsingen jeg noen gang
har satt opp. Jeg har forsøkt å
være så tro som mulig til den
opprinnelige historien, har kom-
ponist og regissør Andras Hidas
tidligere uttalt til Romerikes
Blad.
Han innrømmer at han er stolt av
hva disse elevene har fått til.
– Elevene har vært utrolig flinke,
sier han fornøyd.

Musikalen handler om keise-
ren i Kina som har alt utenom en
nattergal. Han får hoffet sitt til å
skaffe han en slik. Når han ende-
lig får tak i en slik fugl synger

den så vakkert at alle får tårer i
øynene. Keiseren av Japan hører
også om dette, og blir misunne-
lig. Han ønsker seg en slik fugl
selv, og gir derfor en mekanisk
sangfugl i gave til den kinesiske
keiseren. Den mekaniske sangfu-
glen kan underholde, men det er
bare om noen trekker den opp.
En dag går den mekaniske nat-
tergalen i stykker, og alle savner
den naturlige nattergal-sangfu-
glen.

Vender seg til rampelyset
– Det var litt skummelt å stå på

Nattergalens vakre sang
PÅ KONGESTOL: Den kunstige nattergalen (spilt av Christine Tran) blir behandlet bra av hoffet. ALLE FOTO: LISBETH ANDRESEN

DRASTISK: Keiseren har fått døden på besøk, men alt går bra til slutt. 

HAR KONTROLL: Andras Hidas har skrevet om eventyret til musikalen.
Her er han i kulissene og sjekker at alt er i orden mellom aktene. Han
snakker her med Perparim Hasani (12). 

GODE STOLER: Line Borghagen Colbjørnsen og Malin Susanne Wang-
en fra Fjerdingby skole koste seg på Nattergalen-forestilling. De synes
stolene i den nye Marikollen kultursal var gode å sitte i. 

FOTO: STINE STRANDHAUG

Eventyr som ble skrevet av
H.C. Andersen i 1844.
Andras Hidas har gjort om
eventyret til en musikal. 
Det er sjuendeklasse på Bly-
stadlia skole som denne uka
satt opp stykket i Marikollen
kultursal.
Anette Orlandi har vært kore-

ograf for dansingen, Anne
Margrethe Stagrum har vært
repititør og Mie Anderberg og
Andras Hidas har hatt regien. 
Elevene har øvd på dette styk-
ket siden de gikk i femte klasse. 
En del av elevene har selv vært
med og sydd kostymene sine. 

Nattergalen▼

Sjuendeklassingene fra Blystadlia skole tok

publikum med på en reise til Kina i musikalen

Nattergalen denne uka. 

Av Stine Strandhaug

stine.strandhaug@rb.no
63 80 50 50

LØVENSTAD: FAU ved Løven-
stad skole tar initiativet til en
holdningskampanje hvor både
foreldre, elever, lærere og elev-
råd sammen skal jobbe for å
forsterke læringsmiljøet ved
skolen.

– Det er viktig at alle respek-
terer hverandre. Dette gjelder
både de voksne og barna. For å
respektere hverandre må man
jobbe med holdninger. Man må
huske på at mye av det de voks-
ne sier hjemme blir plukket
opp av barna. Derfor er det vik-
tig at vi går fram for å være
sunne forbilder, sier Heidi Fles-
vik fra FAU.

Denne kampanjen er forelø-
pig i oppstartingsfasen, men
Flesvik håper at de kan starte

opp kampanjen skikkelig i be-
gynnelsen av mars. Hun mener
at foreldreengasjement er vik-
tig for barnas trivsel, og derfor
jobbes det med å få et enda tet-
tere foreldre og skole samar-
beid.

– Vi tror også at det er viktig
at skjer aktiviteter på kveldstid
her. Det er skolen flinke til,
men vi på bare passe på å opp-
rettholde dette framover, sier
hun.

Hun understreker at denne
kampanjen skal motivere ele-
vene til enda bedre læringsmil-
jø. FAU kommer med retnings-
linjer, men elevene skal gjøre
mye i denne kampanjen selv.

– Vi synes elevene selv skal få
muligheten til å utarbeide ide-
er i denne aksjonen. Det er de-
res skolehverdag dette handler
om, sier Flesvik.

Vil bedre 
læringsmiljøet

HOLDNINGSKAMPANJE: Ved å respektere hverandre, håper FAU
ved Løvenstad skole på et bedre læringsmiljø. 
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bilder
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– lag din egen gratulasjonshilsen!


