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Salonmusik – Denne gang har Bente Foged
Madsen, vores dygtige og flittige fotograf,
lavet en collage med mange af dem, der
optrådte til fredags-salonen i forrige uge.
Ovenfor brillerer Anton Villads på bratshen.

Før, under og efter skuespil
Af 9. klasse & 2.VG. Samlet og redigeret af Lars Thetmark
Eleverne fra 9. klasse skriver om
erfaringerne fra arbejdet med
skuespillet ”Den gamle dame besøger
byen”. Eleverne beskriver undervisningen; tankerne før de gik i gang,
processen undervejs og evaluering af
hele forløbet.

Før:
Vi fik manuskriptet udleveret ugen før
selve skuespilperioden. Derefter blev
rollerne fordelt, i forhold til hvem Lars
mente passede bedst i rollerne. I
underskolen var vi mere med ind over;
nu var det anderledes. Vi forventede en
mere fri og selvstændig proces, end vi
havde prøvet før, og det fik vi!
Forventningen var, at undervisningen
ville være mere stresset og travl, end
den endte med at blive. Lærerne var
meget åbne for vores input, og næsten
alle forslag kom hurtigt i brug uden
lange diskussioner.

Under:
Vi
arbejdede
fra
starten
i
arbejdsgrupper, hvor vi øvede
sammen. Vi samarbejdede om samtlige
opgaver: lys, sceneopbygning, lyd og
kostumer, uden indblanding fra
lærerne. Bad vi om hjælp, fik vi den.
Efterhånden fik vi de mindre scener og

roller på plads, og kunne til slut samle
dem alle, og de store roller var dem, der
blev arbejdet mest og længst med. I den
anden uge løste vi de sidste udfordringer;
toget, bilen, Konradsweilerskoven og Ills
butik. Der var hele tiden pres på med at
lære replikker og bygge scenen op, men
det hele løste sig.

Efter:
Overskolens skuespil bringer os tættere
sammen. Vi ser nye sider af hinanden.

Rejse og praktik
Næste uge er en spændende og
anderledes uge for mange af eleverne
på skolen. Sjette klasse skal til
Bornholm, ottende skal til Lapland1, og
de to ældste klasser skal i praktik –
niende klasse skal prøve kræfter med
landbruget på Edward og Alidas gård,
og 2. VG skal i praktik i den sociale
sektor. Flyveren glæder sig til at få
nogle gode beretninger om elevernes
oplevelser – de må gerne være skrevet
af jer elever selv!
Men dermed er der jo en masse læsere,
der ikke er hjemme i næste uge. Derfor
tager redaktionen lige en ”slapper”.

Altså INGEN FLYVER i uge 20!
Nogle tanker fra nogle af eleverne:

God læselyst og god onsdag! Stig

Elliot: “Skuespil frem for alt!”

Note 1: Turen er netop udsat pga. vejrforhold

Johan: ”…vi var gode til at bære i flok og
løse de problemer, der opstod
undervejs.”
Rasmus F: ”…godt vi havde de to små
piger med…”-”…det har været en
fantastisk periode.”
Emil: ”En af de bedste ting var, at der ikke
var stress - en rolig proces.”
Erik: ”..som om der ingen klasser var, som
om der ingen forskel var på os. Det er
noget jeg aldrig har oplevet før.”
Emma: ”Plads til konstruktiv kritik uden
at det er personligt.”

Kan man lære af skuespillet på en
anden måde?
Cecilie:
”Jeg deltog ikke selv i skuespillet, men
jeg hører alle tale om det, og jeg har
dannet stærke indtryk af læringsprocessen. Det kan ikke rigtigt forklares
med ord, men man kan se i folks
ansigtsudtryk, hvad de egentlig har lært;
de bliver mere opmærksomme på,
hvordan andre har det. Jeg synes, man
kan lære af processen uden egentlig at
have været med.

Ugens flyverprofil

Mursten til byggeperioden

Fra Audonicons program

3. klasse skal i gang med at bygge et hus
nede på legepladsen. Derfor blev de første
200 mursten med stor arbejdsiver båret
fra en trailer og lagt på en palle under
halvtaget. Derved kan murstenene tørre
og blive klar til, når byggeriet påbegyndes
her i maj måned.

Susanne Frandsen: Et liv uden stress og
sygdom. Foredrag – i dag onsdag d. 10. maj
kl. 19.30 pris kr. 75, - medlemmer, pensionister og studerende kr. 60,-

Er der andre, der har mursten til overs
modtager 3. klasse dem gerne.
/Anne-Marie og Steffen, forældre

Mandag den 27. februar kl. 16:00: Bevægelse,
Emil
der Damsgaard
styrker Sørensen
livskræfterne. Eurytmi kursus - 6
Jeg startede i Rudolf Steiner skolen i
mandage?,
de
Skanderborg i 2. klasse, og går nu i 2. vg.

Få nøglen til succes i livet! I dette
passionerede foredragseminar vil du få
afklaret hvad begrebet "personligt
lederskab" dækker over.
Med forbehold for ændringer og trykfejl. Se
mere på audonicon.dk eller på FB.
Husk at Audonicons bogsalg har åbent
tirs.-torsd. 10-16, fredage 10-14.

/11. klasse. Jeg er født på Silkeborg
sygehus d. 18. juni 1999, men er
opvokset i Skovby og Hertha.
Hvor bor du nu? Jeg bor i Hertha sammen
med min moder.
Hvad er din livret? Tacos de Sesos, Sesos
betyder hjerne på mexikansk, og det er
lige, hvad denne ret indeholder. Retten,
som er Mexicos nationalret, laves på
enten ko- eller grisehjerne. Faktisk har
Danish Crown haft stor succes med at
sælge grisehjerne til sultne mexicanere.

Majfest med sommervejr

Hvad er din yndlingsmusik? Jeg elsker A
capella musik, som er musik uden
akkompagnement af instrumenter.
Bandet Pentatonix er rigtig godt.
Din yndlingsfilm? Titanic. Så er det sagt!
Noget om dig, som ikke mange véd?
Engang var min mor og ”jeg” ude at køre,
hvor vi kørte frontalt sammen med en
anden bil. Airbaggen gik af lige ind på min
Herover: Femte klasse udfører en indviklet
mors gravide mave, hvor jeg lå.
Hvad er dit yndlingsfag i skolen? Det er men totalt vellykket dans om majstangen.
idræt, hvis det overhovedet er et fag. Folkedansen var i år for alle, der havde lyst.
Hvis det skal være mere fagligt, var det På billedet nedenfor ses nogle veloplagte
nok projektiv geometri/rumgeometri dansere. Fotos: Bente Foged Madsen.
som hovedfagsperiode, eller skuespil.
Spiller du et instrument? Jeg spiller
trompet på skolen og kornet i et Brass
band, Senex Brass band. Og klaver
derhjemme.

Deadline: Inden weekenden, eller efter

Gåden: Blomster-kvinden
Denne gåde stammer fra brødrene
Grimms samling af folkeeventyr:

”Dersom du i formiddag kommer og
plukker mig, bliver jeg forløst, og vil
derefter blive hos dig”. Dette skete også.

aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk eller
brug forældre-intra eller sms 61331549.
Relevante privatannoncer medtages gratis i det
omfang, pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).

Nu er spørgsmålet: Hvordan kunne
hendes mand kende hende fra de to
andre blomster? Blomsterne var helt ens
og uden særlige kendetegn.

 Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Send svaret til mig på sms 61331549 eller
bahnson@privat.dk, eller få din far eller mor til
det. Så kan du vinde en præmie.

Stig Bredholt Bahnson. Øvrige: Duncan Lithgow,
Sesha Hart, Anne Katrine Wolgast, Bente Foged
Madsen, Lars Thetmark, Anne Marie Holst

Og hvad er det værste? Det værste ved
skolen, for mig, er, at overskolen ikke når
at blive Steiner HF godkendt, før jeg går
ud. Det kunne være dejligt med noget SU.  Fællesflyveren er

et uafhængigt
medie,
lavet
af
frivillige.
Indholdet
udtrykker ikke
Hvis du måtte få en gratis rejse med
nødvendigvis
institutionernes
holdning.
Den
flyveren, hvor skulle den så gå hen?
Vatnajökull, en islandsk gletsjer-grotte. udkommer så vidt muligt hver onsdag.

den samme skole, som jeg selv gik på for
mange år siden. Nogle ting har ændret

satte Alim en masse forældre i sving med at
forberede den nye legeplads. Her sés Erik,
der ud over at være med i skolebestyrelsen
også er ret stærk! /Stig

Tre kvinder var blevet forvandlede til
blomster, der stod ude på marken, men én
af dem havde fået lov til at være hjemme
om natten. På et tidspunkt sagde hun til
sin mand, da det dæmrede, og hun igen
måtte tilbage på marken og blive til en
blomst:

Hvad er dit yndlingsspil? Poker!

Hvad er det bedste ved skolen? Det bedste
ved en Rudolf Steiner skole er, at man får
lov til at udfolde sin kreativitet i hvad
end det skulle være, skuespil,
håndværksfag, hovedfagshæfter, projekter som 3 måneders opgave eller
årsopgave, samt inkorporeringen af alle
disse fag, så eleven kan finde ud af, ”hvad
er jeg egentlig god til?” En bekræftelse,
som man kan bruge hele livet.

Stenhårdt arbejde! Efter majfesten

Løsning sidste uge: 1. Man kommer fisken i
kildevand. 2. Århusianerne har hørt, at de skal
betale kildeskat.

Vinder forrige uge: Isis, 5. klasse.

