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Michaels kamp med Dragen

Lørdag d. 29. september holder skolen den årlige Michaelsfest, hvor også alle forældre er velkomne.
Programmet for dagen er følgende:
Kl. 7.55: Fælles morgensang i den lille sal.
Herefter har klasserne hovedfag til kl. 9.40.
Etter morgensang: Mikaelsforedrag i eurytmi salen ved Poul Larsen
Kl. 9.55: Forældrene øver recitation i den store sal.
Kl. 10.15: Spillet starter.
Efter spillet, ca. kl. 10.45, har eleverne på 10. årgang arrangeret café i morgensangssalen.
Pasning
Der er åbent i store passer for børn mindre end 1. klasse, da spillet kun er for skolebørn. Det er en
meget intens og billedrig stemning, der skabes i salen under spillet, hvor alle klasser har øvet rigtig
meget. Med store billeder og tekster lever vi os ind i en intens samhørighed – denne stemning kan let
brydes med gråd eller små forbavsede udbrud, hvilket er synd for alle parter. Stemningen er for de store
elever og ikke for små børn. Det er ikke dagen for at filme eller fotografere, men en dag med oplevelser
for hver enkelt, der er med – da alle i salen deltager.
Michaelspillet
Kl.10.15 skal alle være i salen. Klasserne står med 1., 2. og 3. klasse til venstre for scenen, 4. klasse har
sin egen rolle, som mest foregår omkring scenen. 5. klasse står modsat scenen. 6., 7., 8., 9. og 10. klasse
står til højre for scenen. Prinsessen og ridderen er fra 10. klasse. Forældre i de respektive klasser står
opstillet langs væggen bagved eleverne.
Klassernes farver:
Michaels kamp med dragen
1. klasse: Citrongul
2. klasse: Guldgul
Efter morgensang vil der være et indlæg om Michaelsspillet. Her vil vi prøve at
3. klasse: Orange
nærme os en tolkning af, hvilken rolle Sct. Michael, prinsessen, Ridder Georg,
4. klasse: Sort
smeden og dragen spiller. Vi vil forsøge at følge tænkningens udvikling op til nu5. klasse: Rød
tiden og se nærmere pa spørgsmalet, om der findes to slags tænkning, og om vi
6. klasse: Rødviolet
ved at besvare det kan nærme os en forstaelse af dragen og dens overvindelse.
7. klasse: Mørk blå
8. klasse: Lys blå
9. klasse: Grøn
Forældrerecitation til Michaelsfest, se anden vedhæftet fil
10. klasse: Hvid

Brug af fotos, artikler og andet materiale
Kun efter tilladelse fra redaktionen på
”Rundt om Skolen”.

Koncert med Ensemble Storstrøm
I morgen torsdag d. 26.9
2 koncerter, kl. 10.15 og kl. 11.10
Forældre er velkomne.
Se mere i anden vedhæftet fil
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