Born laver gadeteater
70 born skal
underholde
under festival
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HORSENS - En
kædedans er i gang, og dansen følges of en gammel
skælmsvise. "Der star
tre skalke«, lyder det
med lyse
børnestm-.Tknerlidt
svær, men det gar.
Det er ikke tilfældigt, at
de meget nutidige born
synger gamle sange. De
skal nemlig alle sammen
være med til at sætte ekstra liv i byens gader, når
der den sidste weekend i
august er Middelalderfestival i Horsens.
Danse- og sanglærer er

Christine Benedictus, som
er ansat i skolefritidsordningen,
- Til daglig prover vi at
lore aktiviteterne på et
jvnt plan, men en gang
imellem skal der ske noget
ekstra, forklarer hun,
mens to piger ivrigt diskuterer om det Or at have

solbriller på, hvis der skal
tages et billede - for havde
man mon sådan noget i
middelalderen.
Sidste ar var børnene fra
"Spirillen" også med til at
sætte ekstra kolorit på festivalen i rigtige middelalderdragter.
- Vi optrådte på scenen
kl. otte om aftenen, men
der var nogle fulde mennesker, der kom med dumme
tilråb, så det gentager vi
ikke, siger Christine Benedictus.
I stedet vil de 70 born
være at se i gader og stræder med teater, dans og
gøgl fra middagstid lørdag.
De born, der ikke over
sange og dansetrin fra en
fjern fortid, er i fuld gang
med at ogle. Der er, hvad
der skal være i
trup, lige fra jonglører til
stærke mænd, bjørne og
dyretæmmere.
Leif Christensen, der le-

der gøgleriet i gymnastiksalen ved "Spirillen", advarer da også byens borgere om, at de vilde dyr, der
er med truppen, på ingen
made er til at spøge med.
- De er meget, meget vilde - men heldigvis har vi
solide lænker og stærke
mænd med rundt, så det
skal nok
lyder det.
Det er ikke kun de ansatte og de unge
skuepilr,dhaynetrvl
inden festivalen.
Forældre og en gruppe
frivillige fra Café Paraplyen i Søndergade har kæmpet for at få alle kostumerne klar til de første prover.
Og der er nok at tage fat
på, der er vægte der skal
løftes, bolde der skal
holies i luften og dansetrin
der skal huskes.
Resultatet kan alle byens borgere glæde sig over,
når Horsens igen sendes
tilbage til middelalderen.

