MGP indtager Søhulen
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Torsdag den 18. februar indtog 34 sang- og
dansegrupper scenen på Stubhuset i
Støvring. I ugerne optil havde børn fra
SFOen på Karensmindeskolen ”Søhulen”
knoklet med at stable deres show på
benene.
Der skulle sammensættes grupper, findes
musiknumre, øves dansetrin og
sangtekster. Der blev danset i alle
disponible rum, ja endda i for- og bag
gange.
Træværkstedet blev benyttet, når der
skulle fabrikeres instrumenter, mikrofoner
og mixerpult, der var tale om fordybelse og
koncentration ud over det sædvanlige.
Børnenes samarbejdsevner blev i den grad sat på prøve og også styrket, når der skulle tages
beslutninger og træffes valg i grupperne – alle skulle være enige, så nogle gange blev det
nødvendigt at gå på kompromis. Det var en udfordring for nogle at skulle fastholde sig i et projekt
og ikke trække sig, når det hele blev lidt svært.
Intet show uden endda to generalprøver, hvor bedsteforældre var inviteret til se showet på
Søhulen forinden det store brag af en fest på Stubhuset.
Torsdag d. 18. februar skulle resultatet af det
store arbejde præsenteres: Deltagerne var
spændte, der blev sat sidste hånd på de mange
shows, tjekket udstyr såsom trommer, guitarer
osv. Sommerfuglene i maverne baskede med
vingerne, inden dørene kunne åbnes for de
mange ventende tilskuere.
Showet var delt i to, så i første omgang var det 0.
og 1. klasserne, som indtog scenen, dernæst 2.
og 3. klasserne. Publikum blev guidet gennem de
mange flotte optrædener af Louise fra 3.A og
Mads fra 3.C. De var ved lodtrækning de heldige,
af 35 børn, som alle gerne ville være MGP
værter. Louise og Mads blev godt hjulpet af afdelingsleder Lilli, som traditionen tro var værtinde.
Nu skulle den endelige prøve stå, der var pludselig tale om en rigtig scene med backstageområde,
spotlys og rigtig mange tilskuere. Grupperne klarede dog alle opgaven med bravour, og det var en
fornøjelse at se deltagerne arbejde sammen, hjælpe hinanden og give hinanden plads.
9 børn fra SFO II optrådte efter 0-1 klassernes shows og igen efter 2-3 klassernes shows, mens de 3
dommere voterede.

Så blev der tildelt guld, sølv og bronze til de tre grupper, som i hvert show kom igennem
dommernes skarpe nåleøje. Alle børnene var i grunden vindere, de var SÅ seje ved at have mod og
lyst til at stille sig op foran det store publikum. Der blev flyttet personlige grænser denne aften.
MGP-festen var en succes, publikums bifald var ihvertfald til at høre. Alle både forældre,
personale og i særdeleshed de 165 børn, der deltog som aktører, kunne gå trætte, men glade
hjem, efter endnu et MGP i Søhulen.

