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■■Revyen sidste år: Forfatter, instruktør og skuespiller Ida
Skytte Jakobsen giver den som fodboldfan sammen med John
Henry Hansen. Arkivfoto: Robert Wengler

Vild med Harndrup
Harndrup: Så er det snart tid
til at få rørt lattermusklerne
i Harndrup og omegn. Årets
revy er ved at være klar, og
billetsalget åbner på lørdag
klokken otte i Dagli’ Brugsen.
Revyforfatterne har rystet tekster ud af ærmerne, så
årets revy byder på mere end
12 numre.
Der er tre muligheder for
at opleve Harndruprevyen
2014. Fredag den 7. februar
klokken 18 kan man opleve
revyen og spise sig mæt i buffeten.

Lørdag den 8. februar er
der to omgange revy. Om eftermiddagen er det klokken
14, at skuespillerne folder sig
ud. Til eftermiddagsrevyen
sælges der kaffe og kage.
Lørdag aften klokken 18 er
der revy og buffet igen, men
denne gang kombineret med
dans til klokken et om natten.
Billetter til eftermiddagsforestillingen sælges kun i
døren fra klokken 13, mens
billetterne til aftenrevyerne
kan købes i Dagli’ Brugsen.

En aften om NKT

[

Jeg har
altid
drømt om
at spille i
musicals, og på
efterskolen blev
jeg afklaret.
Lasse Dyg, tidligere elev
på Viby Efterskole

Middelfart: På mandag
indleder Middelfart og
Oplands Lokalhistoriske
Forening vinter- og forårssæsonen med et foredrag om NKT af Jørgen
Burchardt fra Ringe.
- NKT Trådværket har
været Middelfarts største
industri. Vi vil få et indblik i, hvorledes arbejdets
vilkår har skiftet siden fabrikkens start i 1899, lover
Jørgen Burchardt.
Arrangementet finder
sted kl. 19.30 i Middelfart
Sognegård ved siden af
Middelfart Kirken.
Det koster 35 kroner
i entré men er gratis for
medlemmer af MOLF.

galleri viser Belgisk
og tysk kunst

Middelfart: I Galleri Hindhe-

de indledes året med en udstilling af den belgiske kunstner Pieter Roose. Tre af den
unge kunstners projekter kan
ses i galleriet fra på søndag.
Samtidig udstilles surrealistiske malerier fra den tyske kunstner Ilse Korzitzski
og oliemalerier fra Heino
Karschewskis hånd. Han er
ligeledes fra Tyskland.
Udstillingen kan ses i galleriets åbningstid frem til lørdag den 1. marts 2014.

■■Maleriet af Pieter Roose
kan ses på udstilling i Galleri
Hindhede. Pressefoto
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Musical
modner
eleverne
på Viby
■■Viby Efterskoles 112 elever vokser og modnes
med de fem uger, hvor de arbejder intensivt
med musicalen ”The Wiz”
Nørre Aaby: Metalkæder rasler

mod stangen, der holder tæppet. To drenge med blå sikkerhedshjelme hiver larmende det røde tæppe mod loftet,
mens en flok dansere drejer
rundt imellem hinanden i
Viby Efterskoles multisal.
Alle 112 elever er i gang
rundt omkring på skolen.
Nogle ordner lyd, andre lys,
rekvisitter og kulisser laves,
dansene øves, og musikere
spiller. Skuespillerne har
prøver i et lille lokale for sig.
Her sidder instruktør Steffen
Rode og kigger over brillerne
på skuespillerne, der er nået
til det tidspunkt i processen,
hvor der skal lægges følelser
på replikker og bevægelser.
Marie-Lousie
Schelde
Handberg spiller hovedrollen Dorothy, der følger den
gule brostensvej for at møde
troldmanden fra Oz.
En dannelsesrejse
- Man lærer noget om sig selv,
når man spiller stykket, siger
Marie-Louise Schelde Handberg.
Ligesom Dorothy og hendes venner - fugleskræmslet,
blikmanden og den bange
løve - er eleverne på Viby Efterskole også på en dannelsesrejse.
- Vi får et bedre indblik i,
hvordan det er at være skuespiller, sanger eller danser i
virkeligheden, siger Nicolaj
Brynk Jensen, der spiller blikmanden.
Viby Efterskole er den eneste i landet, der hvert år tager
januar ud af det traditionelle
skoleskema og dedikerer hele
skolen og alle elever til at lave
en noget nær professionel opsætning af en musical.
- Det er meningen, at eleverne skal føle sig som ansatte
på et teater og mærke, hvordan kravene er, siger forstander René Holm Hansen.

Den intense og professionelle atmosfære summer næsten på skolens gange. Den
summer også i hovedet på de
unge elever: Det har sat tanker i gang om fremtiden.
- Jeg har altid tænkt, at musik og dans skulle være noget
i min fritid, men nu, hvor jeg
har prøvet det her, så tænker jeg, at det alligevel kunne
være meget fedt at kunne leve
af det, siger Mathilde Breinstrup, der både spiller tværfløjte og danser i musicalen.
Efterskole-musicalen har
også givet hovedrolleindehaveren færten af savsmuld.
- Det er super spændende
at arbejde på den her måde.
Så det har jeg fået en forestilling om, at det her vil jeg gerne, siger Marie-Louise Schelde Handberg.
Stort fællesskab
Eleverne begyndte allerede
i deres juleferie på forberedelserne til musicalen. I løbet
af januar har de flere gange
brugt al tid, fra de stod op om
morgenen, til de gik i seng om
aftenen på at øve.
- Lige i begyndelsen, troede
jeg faktisk ikke, det var muligt
at nå det hele, siger Simon
Nordmark Arendt, der spiller
den bange løve.
- Men vi har heldigvis hele
tiden hinanden at støtte os op
ad, siger Marie Louise Schelde Handberg.

Skolen hvor
drømme bliver
realistiske
■■Tre ud af de fire
nyoptagede mænd på
Det Danske Musicalakademi kommer fra
Viby Efterskole

Musicalen ”The Wiz” har premiere
31. januar og spiller frem til 6. februar. Lørdag og søndag klokken 14 og
i hverdagene klokken 19. Billetter
kan købes på viby-efterskole.dk

Nørre Aaby: Efterskolen, der
kalder sig ”Den fynske efterskole for musik, dans og teater”, har en god statistik, når
det handler om, at eleverne
får opfyldt deres drømme
om at gå til scenen. I september 2013 optog Det Danske
Musicalakademi i Fredericia
fire nye mandlige elever, og
af dem var tre tidligere Viby
Efterskole-elever. En af dem
er Lasse Dyg, der gik på efterskolen i 2009/2010.

Af Anja Limkilde
Foto: Peter Leth-Larsen
anli@fyens.dk, pll@fyens.dk

Afklaringen
- På efterskolen var det simpelthen så fedt, at de kreative
fag blev ens hverdag. Jeg har
altid drømt om at spille i musicals, og på efterskolen blev
jeg afklaret med, at det ville

jeg have meget mere af, fortæller Lasse Dyg om sit valg
af uddannelse.
Netop denne afklaring af
eleverne, deres drømme og
potentiale er noget, efterskolen går meget op i.
- Denne afklaring er fuldstændig afgørende for de
unge i forhold til deres muligheder for at forfølge en drøm
om en professionel karriere.
Den kan også være afgørende
i forhold til, at de ikke bruger mange år på at forfølge
en drøm, som er urealistisk,
siger forstander René Holm
Hansen.
På Det Ny Teater øver
skuespiller Kristian Jensen
til musicalen ”Evita”, der har
premiere den 23. januar. For
10 år siden var han elev på
Viby Efterskole.
- På efterskolen var det meget bekræftende, at det var
okay at være god til de kreative fag. Jeg vidste ikke, at jeg
ville være skuespiller dengang. Men på et tidpunkt var
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Det sker
I dag

Kulturelt

7-22: Ejby Bibliotek.
7-22: Nørre Aaby Bibliotek.
10-20: Middelfart Bibliotek.
14: Foredrag v. fhv. biskop
Erik Normann Svendsen,
”Fra Nørrebro til Nørregade”.
Sognegården, Algade, Middelfart. Arr. Ældre Sagen.
15: Foredrag, ”De fynske
malere” v. museumsdirektør
Erland Porsmose, Sognehuset,
Nørre Aaby.
16-17.30: Nytårskur. Laden på
Hindsgavl Slot. Arr. Middelfart
Kommune.

Møder

15: Generalforsamling.
Østergade Forsamlingshus,
Middelfart. Arr. Middelfart
Pensionistforening.

Aktivt

9.15-12: Legestue i Roerslev
i BGF’s klubhus, Kærbyvej 2a,
Asperup.
14-21: Lillebæltshallernes
Bowlingcenter, Færøvej 67,
Middelfart.
15-21: Strib Svømmehal.

Film

16.15: Den hundredeårige
der kravlede ud af vinduet.
Panorama.
17/20.15: The wolf of Wall
Street. Panorama.
18.30: Hobbitten - Dragen Smaugs ødemark. 3D.
Panorama.
19.30: Hobbitten: Dragen
Smaugs ødemark. Nørre Aaby
Bio.
21.30: Paranormal Activity:
The Marked ones. Panorama.

■■Viby Efterskoles elever arbejder næsten i døgndrift hele januar for at få opsætningen af
musicalen ”The Wiz” til at blive perfekt.

Diverse

9-10.30/13-14.30: Grundlæggende it. Nørre Aaby Bibliotek.
10-11.30: Ældrecafe, Strib
Sognegård.
10.45-12.15: It-caféer. Nørre
Aaby Bibliotek.
18.30: Bankospil. Østergade
Forsamlingshus, Middelfart.
Arr. Middelfart Pensionist
forening.
19-21: Netværkscafé for
pårørende til psykisk sårbare.
Østergades Forsamlingshus.
Middelfart. Arr. Landsforeningen for pårørende.

I morgen
Kulturelt

7-22: Ejby Bibliotek.
7-22: Nørre Aaby Bibliotek.
10-20: Middelfart Bibliotek.
13-16: Museum Psykiatrisk
samling, Teglgårdsparken 17,
Middelfart.
15-20: Strib Bibliotek.

Aktivt

■■Nicolaj Brynk Jensen (t.v.), Simon Nordmark Arendt (forrest) og Marie-Louise Schelde
Handberg (t.h.) øver sig i at få følelserne frem i deres karakterer.
der så mange pile, der pegede
i den retning, at der ikke var
et andet valg for mig. Viby Efterskole var en af de pile, siger
Kristian Jensen.
Den vigtige 10. klasse
På efterskolen er der endnu
stadig både 9. og 10. klasse,
men til næste år bliver 9. klassetrin sløjfet.
- Det er, fordi 10. klasse giver mere mulighed for at fordybe sig i de kreative fag, da
der kun er lovkrav om dansk-,

[ På efterskolen
var det meget
bekræftende, at
det var okay at være
god til de kreative fag.
Kristian Jensen, skuespiller
matematik- og engelskundervisning, siger René Holm
Hansen.
På den måde kan eleverne
på efterskolen selv prioritere
balancen mellem de boglige

og de kreative fag.
- Jeg mener, at det er afgørende for de unge talenter,
at de får muligheden for en
10. klasse med et kunstnerisk
højt niveau og samtidig et
bogligt højt. På den måde er
vi med til at give dem alle muligheder, om de så vælger en
videregående uddannelse eller en karriere inden for scenekunst, siger forstanderen.
Af Anja Limkilde
anli@fyens.dk

9.30-11: ”Gå dig glad”- vandreture i omegnen. Mødested
Asperup Sognehus, Kirkestræde 1.
14-21: Lillebæltshallernes
Bowlingcenter, Færøvej 67,
Middelfart.

Diverse

9-10.30/13-14.30: Begynderinternet. Nørre Aaby Bibliotek.
10: Gudstjeneste. Friplejehjemmet Lillebælt, Fænøsundvænget 3, Middelfart.
10.45-12.15: It-caféer. Nørre
Aaby Bibliotek.
18.30: Bankospil. Strib
Forsamlingshus. Arr. Støtteforeningen.
19: Bankospil, Gelsted Forsamlingshus. Arr. G.G.&I.F.

19-årige blev
fængslet
■■Tre 19-årige mænd
menes at stå bag flere
indbrud i Gelsted
og Nørre Aaby. To af
dem blev varetægts
fængslet i går
Nordvestfyn: Natten til tors-

dag i sidste uge blev to mænd
på henholdvis 22 og 29 år
anholdt og sigtet, da politiet
blandt andet fandt et koben
og nogle arbejdshandsker i
mændenes bil.
Mandag eftermiddag kunne politiet så endnu engang
sige ”du er anholdt”, da tre
19-årige mænd af somalisk afstamning blev fanget.
Politiet mener, at de tre
unge mænd står bag to indbrudsforsøg og et indbrud i
Gelsted og Nørre Aaby, som
alle er begået mandag.
Det underbygges af flere
vidners forklaringer.
Et af vidnerne har fortalt
politiet, at han mandag eftermiddag så to personer, som
var på vej ind ad et vindue til
en villa på Grønnegade i Gelsted. Da de to personer opdagede vidnet, løb de hurtigt fra
stedet.
Samme dag blev politiet
tilkaldt til en villa på Kongeløkken i Nørre Aaby, hvor
en 18-årig mand havde overrasket to indbrudstyve. Ifølge
politiet opholdt den 18-årige

mand sig på villaens 1. sal, da
han pludselig opdagede de to
indbrudstyve. Han forsøgte
efterfølgende at løbe efter
dem, men det lykkedes mændene at undslippe.
To politipatruljer fra Fyns
Politi havde dog lidt senere
held til at finde de to formodede indbrudstyve sammen
med en tredje mand, som førte den bil, de kørte rundt i ved
Hylkedamvej i Gelsted.
Varetægtsfængslet
De to mænd, som vidner så i
forbindelse med indbrudsforsøgene, blev i går fremstillet i
grundlovsforhør i Odense.
De nægter sig begge skyldige men dommeren fandt beviserne mod dem så vægtige,
at de begge blev varetægtsfængslet frem til 11. februar.
De to mænd er begge fra
Odense-kanten. De er i alt
sigtet for seks forhold i Nørre
Aaby, Gelsted og Odense.
Ifølge anklager Maria
Blomsterberg kærede den
ene varetægtsfængslingen til
landsretten, mens den anden
udbad sig betænkningstid i
det spørgsmål.
Chaufføren af bilen, de to
blev fundet i, er sigtet i sagen,
men blev ikke fremstillet i
grundlovsforhør.
Af Jonas Ancher Nyeng
jany@fyens.dk

Roklub vil bygge
omklædningsrum
Strib: Siden Strib Ro- og Ka-

jakklub blev dannet i 1999,
har der flere gange været
rejsegilder i området mellem Strandvejen og Lillebælt,
hvor klubben og dens cirka 75
medlemmer holder til.
Nu drømmer klubben om
endnu en tilbygning. Hvor
de to foregående har været til
bådene - to bådhuse - er det
nu medlemmerne, der skal
have bedre plads.
- Vi ønsker en lille udbygning for at få bedre omklædningsfaciliteter. Det er under 20 kvadratmeter, der er
søgt om, fortæller Svend Åge
West, formand for Strib Roog Kajakklub.
Faktisk er ordet ”bedre” en
anelse misvisende. For klubben har ingen omklædningsfaciliteter i dag. Det skal en

tilbygning langs med klubhuset lave om på.
- Vi bygger to meter på bagud (mod Strandvejen, red.). Vi
vil gøre det så mildt og skjult
som muligt. Og bortset fra
det par måneder, hvor byggeriet står på, tror jeg ikke,
at nogen vil opdage det, siger
Svend Åge West.
Klubben har netop sendt
byggeansøgning af sted til
Middelfart Kommune. Håbet
er at kunne opføre tilbygningen, inden sæsonen på vandet
for alvor går i gang - altså gerne i løbet af dette kvartal.
- Vi vil lave det selv og ved
egen arbejdskraft. Det er meget enkelt og heller ikke ret
dyrt, siger Svend Åge West.
Af Bjarne Jacobsen
bja@fyens.dk

