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KLARSYNSAFTEN MED ET TWIST 07.05

UDEN FOR PÆDAGOGISK....  24.05

tor 25.04 - ons 01.05

ARRANGEMENTER

musikkens afkroge:  
NYE RØDDER I FOLK! VESSELI

29.04 • 19:00

SHU-BI OR 
NOT SHU-BI

03.05 • 20:00 
 Tre Shubidua legender med band.

LAURA MO
11.05 • 20:00 

 Nærværende og melodisk overskud

RASMUS
NØHR

17.05 • 20:00 
 Dansk hit-troubadour!

SILAS  
BJERREGAARD

18.05 • 20:00 
 Klar med første solo-turné

TODD ALSUP US 
23.05 • 20:00 

 Pop og blues direkte fra New York!

tor - fre 17:20 •lør - søn 17 • man - ons 17:20
Film med kaffe og croissant mandag kl. 10
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tor - fre 19:30 • lør - søn 19:00

Li
li 

bl
iv

er
 v

re
d 

af
 S

iri
 M

el
ch

io
r, 

20
15

søn 12.00 • Film til de 3-5 årige - 10 kr!
i samarbejde med Cinemateket

lør - søn 13:00

Eksklusiv koncert med dansk ikon 
GITTE HÆNNING 05.07

Portugisisk fadostjerne med jazzpianist 
CAMANÉ & LÁGINHA 06.07

Prædikant-
liste

for kirkerne i Rødovre

Hendriksholm Kirke
Søndag d. 28. april

kl. 10.30
Birgitte L. Leisner

Rødovre Kirke
Søndag d. 28. april 

kl. 10.30
Helle Jeppesen

Grøndalslund Kirke
Søndag d. 28. april

kl. 17.00
Martin Holt Jensen

Islev Kirke
Søndag d. 28. april

kl. 10.00 
Niels Jørgen Østergaard

Ta’ familien med

1. maj 2019
Rødovregaard

Vi starter kl. 07.00Socialdemokratiet inviterer

Talere
Morten Bødskov
Folke� ngsmedlem

René Nielsen
Næs� ormand Dansk Metal

Erik Nielsen
Borgmester

Entre 20 kr.
Stort morgenbord
Fællessang og musik
Ved Nicolai Bang

Når Kong Agamemnon 
vender hjem fra krigen 
i Troja har han en ora-
keltyderske med, som 
giver fi re piger fra West 
Side Stories sved på 
panden. Det er nemlig 
de fi re piger, der skal 
give den græske trage-
die nyt liv i et teater-
stykke på Vestegnens 
VUC og HF. 

Af André Bentsen

Det er uegnet for 
børn, når eleverne 
på VUC giver den 

gas i et stykke, der med 

eleven Sandra Dimons  ord 
handler om, at fire piger 
fra West Side Stories, der 
skal i gang med at fortæl-
le en historie om en græsk 
tragedie i det gamle Græ-
kenland i Antikken.

Kong Agamemnon 
vender hjem fra krigen 
i Troja efter at have væ-
ret væk i mere end 10 år. 
Som krigsbytte medbrin-
ger han orakeltydersken 
Kassandra, som han har 
taget til elskerinde. Hans 
hustru Klytaimestra byder 
tilsyneladende sin mand 
velkommen hjem, men er 
i virkeligheden rasende 

på ham, fordi han ofrede 
deres datter, Ifigenia til 
guderne for at få vind i 
sejlene, så han kunne sejle 
mod Troja. 

"Deres søn, Orestes, er 
også med i forestillingen 
og hende der spiller Kly-
taimnestra, hun spiller 
også Orestes, så jeg skal 
sminke hende fra kormed-
lem til Klytaimnestra, og 
så fra Klytaimnestra til 
Orestes igen," siger Sandra 
Dimon, som er elev på sko-
len. Hun fortsætter:

"Så hun er lidt som en 
dukke i forestillingen, for 
jeg skal give hende kjole 
på, tage den af og sminke 
hende fra den ene karak-
ter til den anden karakter."

Lærer en masse
Hun har fornøjelsen af at 
spille sig selv. 

"Min rolle i forestillingen 
er mig selv, når vi er West 
Side Stories, der snakker 
mellem forestillingen og 
så er jeg korfører, når det 

foregår i det gamle antikke 
Grækenland. Korføreren er 
sådan lidt en tryllekunst-
ner, han skal sørge for, at 
de andre bliver sminket, 
som de skal og at de får de 
rigtige kostumer på. Des-
uden er han også lidt en 
sladrehank, han kan godt 
lide at sprede rygter om-
kring sig," siger hun.

Eleverne har lært en del 
om historie og endnu mere 
om teater frem mod frem-
visningen den 2. og 3. maj. 

"Vi glæder os meget til 
at fremvise det for et pub-
likum og se de reaktioner, 
som der skulle komme 
på de ting, som der sker 
i stykket," siger Sandra 
spændt. 

Spørger man læreren 
Anders Bendtsen er der 
flere gode grunde til, at 
VUC skal åbne dørene for 
byen med et teaterstykke.

"Vi har nogle dygtige og 
entusiastiske kursister, der 
har haft lyst til at kaste sig 
ud i en rigtig svær opgave. 

Og så er det et af de dér 
klassiske dramaer, der bli-
ver ved med at have noget 
at sige," siger Anders, der 
synes, vi alle kan lære no-
get af den 2500 år gamle 
tragedie. 

"Der har altid været dis-
kussioner om, hvorvidt 
en krig er okay. Og om, 
hvor meget man skal ofre 
for at vinde en krig. I dag 
diskuterer vi jo også, hvor 
meget vi skal sælge ud af 
vores demokratiske ret-
tigheder for at bekæmpe 
terrorisme," siger han og 
tilføjer:

"Dertil kommer, at de 
her gamle græske dramaer 
handler om følelser, som 
mennesker til alle tider 
har og har haft: kærlighed 
og had og ære og familie-
følelser og så videre."

Forestillingen spiller 2. 
og 3. maj klokken 20 og 
koster kun 10 kroner at se.

Billetten køber man i re-
ceptionen. 

Tragedie for fuld udblæsning på VUC

FAKTA• I 
I år opfører teatret 'West Side Stories', som er 
teatergruppen på Vestegnens HF & VUC, en 
gammel græsk tragedie i skolens nye bygning 
i Rødovre. Det bliver første gang, de bruger 
skolens åbne, lyse rum til en forestilling.

• 'Orestien' er i virkeligheden tre forskellige 
sammenhængende stykker, som Aischylos 
skrev i år 458 før vor tidsregning. 

TRAGEDIE: Det bliver første gang, at VUCs fl otte lyse rum bliver brugt til teater og eleverne har arbejdet med den græske tragedie hele året. Foto: Privat


