
Eleverna i årskurs f-3 på Höjd-
punkten har sedan i höstas ar-
betat med kroppen. Det för-
anledde barnen att göra en 
musikal på detta tema.

– Barnen har lärt sig massor 

med bra saker om kroppen. 
De kan mängder av sånger 
och har sett på bra program 
om kroppen, säger lärare Ann 
Klang.

73 elever var delaktiga i 
årets projektarbete som in-
leddes efter sportlovet. Efter 
fem veckors intensiva förbe-
redelser kände sig gruppen 
redo för premiär.

– Våra elever har fått välja 
på att syssla med teater, rekvi-
sita eller musik. De har varit 
väldigt ambitiösa och mål-
medvetna, berömmer Ann 
Klang och tillägger:

– I år har vi dessutom haft 

hjälp med ljud och ljus av en 
förälder vid namn Mikael 
Karlsson.

Premiären för ”Kanal Mu-
sikal – en helkroppsunder-
hållning” ägde rum i onsdags 
morse inför ögonen på skol-
kamrater och barn från när-
liggande skolor. Ytterliga-
re en skolföreställning samt 
två kvällsuppträdanden stod 
på programmet den gångna 
veckan.

Kända tv-program som 
Hjärnkontoret, Vem vill bli 
miljonär och Lilla Sportspe-
geln presenterades i ny tapp-
ning med kroppen som ge-
mensam nämnare. Musi-
ken som framfördes mellan 
de olika sketch- och dans-
numrena präglades av svensk 
schlagermusik där texter-
na hade gjorts om, så att de 
skulle passa in i sammanhang-
et. Publiken fick också agera 

när skådespelarna mot slutet 
av musikalen bjöd in till all-
sång i låten ”Tummen och 
fingret”.

Traditionen med musikal 
på Höjdpunkten lever stolt 
vidare.
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3 maj-27 maj 

VI HAR JU MÖTTS FÖRR 
-en utställning om kulturmöten mellan islam och kristendom, 

från vikingatid till nutid. 

3 juni-30 september 

TUTANKHAMUNS WARDROBE 
-en utställning om faraonens rekonstruerade dräkter med 

dagliga visningar kl. 13. 
Invigning 3 juni kl 13: 

Christina Rinaldo från Textilhögskolan i Borås berättar om 
arbetet med återskapandet av dräkterna. Orientalisk dans. 

Lördag 19 maj kl 11-18 & Söndag 20 maj kl 11-15 

MEDELTIDSMARKNAD 
Tornerspel, medeltida musik, hantverk och mat. 

Söndag 10 juni 11-16 
LINNÉ I ÖRTAGÅRDEN 

Herr och fru Linné pratar om växter i museets Örtagård. 

2 -16 juni 

VID LJUDA OS 
Medeltidsspel på Ljuda Borg. 
SV Lilla Edet 0520-658147 

Välkomna!
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Välj fritt bland våra standard  
NCS-kulörer på ytterdörr till samma  
pris som du betalar för en vit dörr.  

Läs mer om våra dörrar i  
Dörrboken 2007 som du kan  
beställa på www.Dooria.net.

Erbjudandet gäller under  
perioden 16 april – 6 maj.

10 lit Grundfärg
Ord. pris 798:-

498498:-:-
Vallby ByggvarorVallby Byggvaror

Mittemot Statoil i Lödöse tel. 0520-66 18 80

– Sång, dans och sketcher i salig blandning

PÅ PREMIÄR
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Bill och Amanda bjöd på en 
medryckande Skelett cha-
cha-cha.

Optiker Synsson konstaterar 
att här behövs det glasögon.

Lilla Sportspegeln var ett 
av programmen som inrym-
des i Höjdpunktens musi-
kal ”Kanal Musikal – en hel-
kroppsunderhållning”.

Förskoleelever-
na framförde 
Kroppensången 
på ett charme-
rande sätt.

Höjdpunkten bjöd på helkroppsunderhållning

NYGÅRD. Vår på Nygårdsskolan/Höjdpunkten bety-
der musikal.

Under året har eleverna arbetat med temat krop-
pen, som fick ligga till grund för ”Kanal Musikal 
– en helkroppsunderhållning” som hade premiär i 
onsdags morse.

Sång, dans och sketcher hade rörts ihop till en 
häftig föreställning som visades vid fyra tillfällen 
under den gångna veckan.


