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28. februar 2018 
Uge 9 

Morgensang i næste uge: 

”Når kommer våren vel?” 

Ingen 
torsdagsbod i 
denne uge  
på grund af særligt 
orkesterarrangement 

Med venlig hilsen 
8. klasse 

Kalenderen 

Alle tænkelige mennesketyper og dyr fyldte 
den store sal – alle spændte på den 
annoncerede optræden. Allerede 
præsentationen ved den stumme konferencier
(Bettina Eriksen), som fik hjælp af den kloge 
hest. Den kunne tælle og havde helt styr på 
hvilken klasse, der skulle optræden. Et genialt 
indslag, der fangede salens opmærksomhed. 
  
Alle klasser leverede fantasifulde optrædener. 
1. klasse talte til 12 med rim og remser. 
2. klasse tog os med i cirkus. 2 modige drenge 
præsenterede – den ene høj og lys, den anden 
rund og fyldt med energi – som smittede – de 
var SÅ gode. Tog salen med i cirkus for at se 
dyre-optrædener. 
Søløver, heste, hunde, leoparder og tigre. 
  
Så fulgte håndværkere, vikinger, indere, og 
romere. 

Efter 4. klasse indtog forældrene scenen – alle 
på en gang. Rengøringskoner, VIP- 
sikkerhedsvagter, mediefolk, turister, hjemløse 
– alle mulige repræsentanter fra samfundet. 
Et kort – men fantastisk øjeblik blev skabt . 
  
Rødhætte og ulven – På tysk! Med en meget 
yndig rødhætte og let på tå. Igen en smittende 
energi. Denne lethed og legende bevægelser – 
selvom det tyske sprog ikke er helt let at 
forstå. Det gør ikke noget, vi kender jo 
historien! 
  
Så var vi en tur i Afrika, med sang og dans. 
Der var også en historisk gennemgang af 
homo sapiens’ udvikling, fra at være et 
jagende folk – til i dag at være ekstremt 
passive – kun aktive med mobiler. 
  
10. klasse – kom tykke og dovne på scenen 

En fantastisk Futtifestrup Fest  
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iført morgenkåber. Men så 
overraskede de med afrikansk sang og 

trommerytmer – med Basket – bolde. Det 
var helt vildt fedt. Tusinde tak. Sørgeligt at 
de tog deres tykke maver på igen. Det 
virkede stærkt på mig og hele salen var 
ellevilde med denne afslutning. 
 

En fantastisk Fest-forestilling. 

Tusinde tak til skolen, lærerne, og eleverne 
og forældrene. Vi er alle fælles om sådan en 
dag!!! 

 Journalist for en dag 
(Far til pige i 8.klasse.) 
 

Siden efteråret har 7. og 8. klasse i 
orkestertimerne arbejdet på at opbygge et 
repertoire, der kunne fremføres til 
Orkesterfestivalen i DR Koncerthuset, som er 
et arrangement for musikskoler o.lign., der 
afholdes én gang om året. Rudolf 
Steinerskolen i København har øvet på de 
samme orkesterstykker, og vi vil så danne et 

stort orkester sammen med dem. Orkesteret 
bliver derfor på over 90 musikere! 
I januar var vores orkester på besøg på deres 
skole i København til en fælles øvedag, og 
torsdag d. 1. marts kommer de og øver 
sammen med os på vores skole. 
Alle forældre er velkomne til at overvære den 
afsluttende koncert kl. 14.00-kl. 14.45. i den 

Orkesterfestival i DR Koncerthuset 
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store sal. 
Vi har ni orkesterstykker, hvoraf kan 

nævnes: Overturen til Tryllefløjten, Ode to 
Joy, Finlandia, Halleluja Chorus. 
 
Alle forældre og elever indbydes hermed til 
at overvære koncerten i DR Koncerthusets 
store sal til Orkesterfestivalen, søndag d. 4. 
marts kl. 11.00. 
Kulturministeren byder velkommen og 
umiddelbart efter spiller Steiner-
Symfonikerne. Det er det fælles navn, vi har 

fundet til lejligheden. Der vil være mange 
andre orkestre fra musikskoler over hele 
landet, der optræder denne dag. Der er gratis 
adgang. 
 
Med musikalsk hilsen 
Poul Larsen 

 
Læs evt. mere her: 
https://drkoncerthuset.dk/event/
orkesterfestivalen-2/ 

https://drkoncerthuset.dk/event/orkesterfestivalen-2/
https://drkoncerthuset.dk/event/orkesterfestivalen-2/
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Karnevals-aften for de store elever 
 
Lørdag aften efter en veloverstået fastelavnsfest, samledes eleverne i 8. - 10. årgang for at 
holde karneval. Dette er blevet en tradition gennem de senere år; hvert år nedsættes i årets 
begyndelse en gruppe af elever, som står for at arrangere aftenen, der altid byder på 
udklædning efter fastlagt tema, Lanciers, spisning, optræden, kåringer, fjolleri og leg.  
Hvert år bliver samtlige deltagere i karnevallet stillet op og fotograferet. Herunder og på de 
følgende sider kan man se årets billeder. Gæt selv udklædningerne! 
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Karnevalsdeltagerne 
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Modtagelse af skolebladet på e-mail 
Man kan selv tilmelde sig modtagelsen af ROS på e-mail. Dette gøres på: 
www.steinerskolen.dk/rundt-om-skolen, hvor der også kan laves afmelding/ændringer. Det er 
også muligt at læse og downloade skolebladet samme sted. 

Karnevalsdeltagerne 

http://www.steinerskolen.dk/rundt-om-skolen

