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Tirsdag kveld var stor-
salen på samfunns-
huset fullpakket da 
kulturskolen og skole-
korpsene presenterte 
sin juleforestilling, Jul 
på Hekseskolen.

w  Hege Dorholt

hege@kanalen.no                                         TEKST & FOTO

Nærmere 100 kulturskole- og korpsele-
ver var i sving på og bak scenen under 
årets forestilling, som ble en flott semes-
terfinale med sang, musikk, kunst, teater 
og dans. Allerede for en måned siden var 
oppsettingen utsolgt, og generalprøven 
på tirsdag ble derfor åpnet for publikum.

- Så stor pågang har vi aldri opplevd 
på min tid i kulturskolen, smilte rektor 
Cedomir Popadic.

Mystikk og magi
Forestillingen hadde en ramme av mys-
tikk og magi, og med musikktema fra 
Harry Potter som innledning fikk man 
naturlig nok assosiasjoner til J.K Row-
lings univers. Handlingen er satt til en 
hekseskole hvor små hekser og troll-
menn får beskjed om at julenissen skal 
komme på besøk. De skriver ønskelister 
til nissen, men en av lærerne stjeler alle 
listene. Samtidig bestemmer villvettene 
i skogen at de skal spionere på elevene, 
og ser at læreren tar ønskelistene. Nissen 
kommer, og det blir drama når skogs-
vesenene avslører den strenge læreren. 

Men alt ender godt, og til og med vet-
ter og den sure læreren får sine ønsker 
oppfylt. 

Sjarmerte med knøttedans
Underveis i forestillingen var det man-
ge musikalske innslag med veldig fine 
prestasjoner, men det var ingen tvil om 

hvem som sjarmerte publikum mest. 
Knøttedansere, helt ned i femårs-alder, 
entret scenen med en liten heksedans, 
og tok tilskuerne med storm. 

På tross av litt lydproblemer med mi-
krofonene underveis, klarte flinke kul-
turelever å vise de fremmøtte bredden 
av kommunens kulturtilbud på en flott 

måte. Her fikk vi hele spekteret av hva 
ungene jobber med gjennom året. Un-
der finalenummeret var alle samlet på 
scenen og med sang og dans ønsket de 
publikum en riktig god jul.

Se mange flere bilder på Kanalens 
Facebook-side. 
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DEN STORE FINALEN: Nærmere 100 kulturskole- og korpselever var i sving i kveld. Med avslutningsnummeret 
ønsket de publikum god jul.

Jul på Hekseskolen 
fylte storsalen


