MGP anno 2012
SFO Søhulen skød år 2012 i gang med to storslåede MGP-aftener i Stubhuset
i Støvring. For ottende år i træk bød 155 fantastiske børn op til dans, musik og
ægte Melodi Grand Prix stemning

 STØVRING: Igen i år har
børnene i klassetrinene 0.-3.
klasse brugt uger, dage og timer på at øve danse til årets
absolut hotteste begivenhed
- MGP i Søhulen, Karensmindeskolen.

skud og endnu en gennemført aften bød på strutskørter, grønt hår, hulahopringe
og ikke mindst guitarheroes.
To meget festlige aftener
med verdens bedste publikum-forældre og søskende.

Søhulens stjerner
- Hold op, hvor skal man
være modig for at stille sig
op på en scene foran så
mange mennesker, udtalte
en pædagog fra Søhulen.
Og modig er lige præcis et
af nøgleordene til dette års
MGP. Næsten ligesom på tv,
gik 155 børn, fordelt på 32
grupper, på scenen i Stubhuset med et publikum som
husede mere end 300 forældre og søskende, med lydmand, lys, effekter og meget
andet. Mere professionelt
fås det vist ikke, og derfor
skal der også en vis potion is
i maven for at træde op på
scenen og fyre den af. Men
hvis der er noget, som Søhulens MGP stjerner kan, så er
det at samarbejde, danne
fællesskab, skabe kreativitet
og ikke mindst udvise viljestyrke.

Klovnerier og prinsesser
på scenen
Igen i år havde Søhulen Lilli
(souschef) på scenen som
MGP-vært med to meget
dygtigte og charmerende
medværter, Olivia og Lina,
fra 3. klasse. De tre smukke
piger fik løftet hele showet
med deres små inputs, sang
og drillerier. Drillerierne
stod klovnen Chico nu mest
for, som indimellem sneg
sig på scenen for at spille
et lille guitarnummer, kaste med bolde eller smide
vand på publikum. Dette
var til stor sjov for det mindre publikum som hvinede
til ballademagerens numre.
Olivia og Lina klarede de to
MGP-aftener til bravour, og
kan nu skrive MGP-vært på
cv’et, for de var i den grad et
”ægte” MGP-show værdigt.

Kærligheden banker
indeni for Søhulens
MGP år efter år
Siden 2004 har Søhulen
været vært for MGP show i
Stubhuset, og man må sige,
at gang på gang bliver den
årlige begivenhed en succes
ud over alle grænser. Personalet byder hvert år op til
dans når januar måned nærmer sig, og havde det ikke
været for en flok seje pædagoger, med en hulens masse
gå-på-mod, så var der ingen
MGP.
Søhulen valgte i år at
prøve noget nyt og derfor
blev der afholdt forestilling
over to aftener. 2.-3. klasserne skød festen i gang med
et forrygende show til kunstnere som Nic & Jay, Medina
og Rasmus Seebach. Udklædningen og sceneshowet
var helt i top med alt lige
fra balloner, der blev kastet
ud til publikum, høje hatte,
akrobatik, robotdance og til
rå Nic & Jay-drenge med
lange guldhalskæder. Anden
aften stod 0.-1. klasserne for

Benjamin fra 0.b.

We will rock you
- Vi var da meget bedre i dag
end da vi øvede os, udtalte
en af grupperne til generalprøven, og større succesoplevelse fås vist ikke. Og det
er lige præcis hele tanken
bag Søhulens MGP. Børnene lærer at overholde aftale, at tage ansvar, at samarbejde, at være gode mod
hinanden, at lytte, at vise respekt og ikke mindst at tabe
og vinde med samme sind.
Specielt det sidste er en vigtig faktor for at være med i
MGP, det handler nemlig
ikke om at vinde men om,
at have fået en kæmpe oplevelse med hjem, og at alle er
vindere, lige meget om der
hænger en guldmedalje om
halsen eller ej.
Mathilde Hemdrup
Pedersen.
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