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NYGÅRD. Sång, dans, 
jonglering, breakdance 
och trolleri.

Jubileumsmusikalen 
på Nygårdsskolan inne-
höll det mesta.

– Nervöst men roligt, 
förklarade My Sellberg, 
en av många stjärnor.

För femtonde gången 
arrangerade Nygårdsskolan 
en musikal. Drygt 40 elever 
från årskurs F-3 fanns med i 
årets uppsättning som bjöd 
på en salig blandning av 
artisteri, men där sången och 
musiken dominerade.

– Skillnaden från tidigare 
år var att samtliga elever 
fanns med på scenen den 
här gången. De har fritt fått 
välja vad de vill visa upp för 
publiken. Idérikdomen var 
det sannerligen inget fel på, 
säger lärare Emelie Wärmé 

och forsätter:
– Det är så härligt att se 

den glädje som barnen ger 
uttryck för. Barnen växer 
verkligen med uppgiften och 
utvecklar en självkänsla och 
ett självförtroende som är så 
underbar att ta del av.

I fem veckor, tre gånger i 

veckan, övade eleverna inför 
den premiär som stundade på 
onsdagskvällen. Ytterligare 
ett framträdande gjordes på 
torsdagskvällen.

– Vi hade tryckt upp 80 
biljetter och de tog slut med 
detsamma. Intäkterna som vi 
får från detta arrangemang 
kommer barnen till del i 
form av aktiviteter och annat 
kul. För pengarna som vi fick 
in i fjol köpte vi en ny scen, 
som kommer väl till pass vid 
sådana här tillfällen, säger 
Emelie.

Förväntansfulla och djupt 
koncentrerade klev Nygårds-
skolans elever in i rampljuset. 
Några premiärnerver märk-
tes inte av även om det fanns 
sådana.

– Det var nervöst, men 
man får bra stöd av kompi-

sarna och blir peppad, förkla-
rade Daphne Karlsson efter 
att hon tagit emot publikens 
hyllningar.

Det gick i ett rasande 
tempo och många talanger 
hann visa upp sig under den 
dryga timma som föreställ-
ningen varade. Alla artister 
förtjänar beröm och under-
hållningsvärdet gick inte att 

klaga på.
– Det kändes bra. Tyvärr 

var detta min sista musi-
kal eftersom jag slutar på 
Nygårdsskolan efter den 
här terminen. Det är många 
roliga minnen man tar med 
sig, men jag hade gärna varit 
med nästa år också, säger 
Edward Thorsenius som 
agerade konferencier.

Att det blir en fortsättning 
råder det nämligen inga som 
helst tvivel om. Nygårdssko-
lans musikal har nämligen 
blivit en tradition som ingen 
vill vara utan.
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Peter, Daphne, My och Edward var några av alla de talanger 
som intog scenen när Nygårdsskolan bjöd in till traditionsen-
lig musikal i förra veckan.

Jonglerande artister som underhöll publiken.

Imponerande rockringsuppvisning.

Mycket musik blev det. Här framförs Abbas gamla slag-
dänga Mamma Mia i ny tappning. Vi har drömmar löd den nya 
texten.

Bollkonstnärer visade sina 
färdigheter.

Ett balansnummer av den 
högre skolan.
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oslagbara 
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10% på allt 
impregnerat 
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Alla priser 

gäller onsdag-

lördag så 

långt lagret 

räcker. Kontant 

betalning.


