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HORSENS - I skal kunne jeres ting, og I skal
sæIge jeres varer. Så
husk nu at øve!
I Cirkus Krones' Irene
Thierry star med løftet pegefinger og kigger alvorligt
på de to 8. klasser fra
Søn-dermarkskolen, der lige
har overstået en times
koncentreret træning med
jonglørbolde, kegler, diabloer og tungen lige i munden.
Det er fjerde gang, at de
er under cirkusdronningens kyndige vejledning, og
dette er sidste chance for at
få finpudset deres
færdigheder. Denne weekend
skal de optræde under hele Middelalderfestivalen,
og da vil der ikke være tid
til at fumle for meget med
redskaberne.

Vigtig proces
Træningen startede for
sommerferien, da de to 8.
klasser var tre 7. klasser,
hvoraf den ene klasse kom
fra Hatting. Nu er klasserne blevet lagt sammen, og
ifølge klasselærer Ida Lis
Tillits har
trænigsfoløbevtadgmren
blot evnen til at kaste
rundt med forskellige redskaber.
- De har lært hinanden
at kende på en helt anden
made, og da de startede efter sommerferien, var de jo
ikke fremmede over for
hinanden. Når man har
stået oven på hinanden, så
er det også lettere at falde
i snak, siger Ida Lis Tillits,
der mener, at processen
kan overføres til den almindelige skoleundervisning.
- Det der med, at man
skal øve for at blive bedre,

Det gælder om at holde tungen lige i munden og så huske pa Irene Thierry's ord: - I skal kunne jeres ting.
dygtige til akrobatik og

gøgl, men alle startede jo

heller ikke på det samme
niveau. Og selvom dét,
nogle af eleverne har lært,
umiddelbart ikke ser ud af
noget, så er det måske i virkeligheden dem, der har
flyttet sig længst, siger Ida
Lis Tillits.

Ikke rent gøgl

gælder jo ikke kun akrobatik. Det er en erfaring, som
de kan bruge i det daglige
arbejde. Selvfølgelig er det
ikke alle, der er blevet lige

Imens hun taler, Myer
der kastet rundt med bolde og kegler. Der bliver
grint og snakket, men
langt de fleste tager tilsyneladende også opgaven
meget alvorligt.
Hver gang noget lykkes
er det ikke bare blær, men
simpel stolthed, der lyser
ud af dem.

- Det har været rigtigt
sjovt at prove, siger Rune
Jensen, som skal optræde
med blandt andet diablo.
Han indrømmer blankt, at
han ikke rigtig har fået
(net i sommerferien. Alligevel mener han, at det nu
nok skal gå, når eleverne
skal optræde.
Rune Jensen giver sin
klasselærer ret i, at det ikke bare har været gøgl det
hele.
- Vi har lært hinanden
bedre at kende, og det er
meget nemmere at komme
i kontakt med hinanden
nu, siger han.
Hans kammerat Kenneth Winther er enig:
- Vi er ikke mere så generte over for hinanden.
Til gengæld tror jeg, at vi

allesammen er lidt nervø
se for at skulle optræde.
Men jeg glæder mig også,
siger han.
Forløbet har været så
stor en succes, at Ida Lis
Tillits håber, at
Sønder-markskolen bliver inviteret med til næste års
Middelalderfestival.
- Nu må vi se. På den ene
side ville det være oplagt at
bygge videre på dét, disse
elever har lært, på den anden side kunne jeg godt
tænke mig, at det som i år
blev en del af 7. klassernes
indslusningsforløb, siger
hun.
De unge gøglere skal optræde rundt om i byen
under hele
lMideanr-fst.vl

