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Sangfugler: Flere elever sang på forestillingen.Møte: Aladdin (Dina Nybø Olavsen) møtte  Melike (Sigrid 
Lauritzen) og Sultanen (Aleksander Skog) på  palasset.

trøSter: Jasmin (Ylva Seiertad) blir lei seg når hun ikke 
får gifte seg med en hun elsker.

Elever ved Vestvågøy 
kulturskole, leverte 
en særdeles god 
forestilling da de 
fremførte «Aladdin» 
fra scenekanten på 
Teater Nor i Stamsund 
søndag.

Geir inGe winther
red@lofotposten.no

STAMSUND: Lofotpostens 
utsendte forlater forestillingen 
full av beundring over elevenes 
prestasjon. 

Det være seg skuespillere 
som dansere og musikere. Og 
ikke minst lærere fra kultursko-
len som hadde sydd sammen 
forestillingen.

At unge amatører ikke slin-
grer ut av manus i løpet av en 
forestilling som strekker seg 
over halvannen time er intet 
mindre enn strålende. Gjorde 
de det, var det ikke noe under-
tegnede kunne legge merke til. 

Og det er slik man kjenneteg-
ner sterke prestasjoner fra sce-
nekanten.

Vi bukker for opplevelsen 
dere alle ga oss, og utbasunerer 
et stort «Bravissimo». 

Lykkelig slutt
Historien om Aladdin denne 
kvelden tar til rundt bålet.

Her får vi høre om en gammel 
lampe som skulle komme til å 
snu opp ned på livet til barne-
hjemsbarnet Aladdin, og om 
den vonde Jafar som valgte 
nettopp han til å finne lampen.
Og som i eventyret fant Aladdin 

lampen, og benyttet seg selv av 
de tre ønskene han fikk fra to 
ånder til å vinne prinsesse Jas-
mins hjerte.

Forestillingen inneholder 
mye humor, som da Jasmin in-
sisterer på at hun vil ha en 
mann hun elsker, og ikke en 
man bare trykker på knapper 
for å få det slik man vil.

Tydelige og stødige skuespil-
lere bekler rollene, mens solide 
musikere i bakgrunnen leverer 
solid. 

Aladdin får sin Jasmin, og 
også dukkene som han fikk le-
vende gjennom sitt første øn-
ske, finner hverandre i en lyk-
kelig slutt til trampeklapp fra 
de 130 publikummere som had-
de funnet veien til ettermidda-
gens første forestilling.

"

Det var superar-
tig. Vi er blitt som 
en stor familie, og 

det kommer til å bli litt ve-
modig når vi er ferdige med 
neste forestilling.
kulturelever

– Superartig
Elever ved Vestvågøy kultur-
skole har øvet på stykket siden 
før jul, og den siste uken flere 
timer per dag.

– Det var superartig. Vi er blitt 
som en stor familie, og det 
kommer til å bli litt vemodig 
når vi er ferdige med neste fore-
stilling, sier Matilde Mørch som 
spilte Jafar, Tobias Grytting 
som spilte Bobbo og Dina Nybø 
Olavsen som spilte Aladdin, 

samtidig som de fastslår at kul-
turskolen er et veldig bra tiltak, 
og at den får mange ungdom-
mer til å blomstre.

Også Mette Myhr som har 
hatt regien, var storfornøyd.

– Jeg er veldig fornøyd nå, og 
man skulle nesten ikke tro at 
det var mulig. Jeg er så privile-
gert som får lov til å jobbe med 
slike ungdommer. En gavepak-
ke er det, sier Myhr smilende 
fornøyd.

"

Jeg er så privile-
gert som får lov til 
å jobbe med slike 

ungdommer. En gavepakke 
er det.
Mette Myhr

Stolte
– Det var en kjempeflott fore-
stilling, og alle elevene var så 
flinke. Ja og så var det flott mu-
sikk også, sier Ellinor Løvdal til 
Lofotposten, mens hun gir dat-
teren Eline som var danser en 
god klem.

– Dere var altså så flinke, sier 
Ellinor til datteren, mens onkel 
Arild Jakobsen melder at han 
elsker eventyr.

– Det så litt usikkert ut en 
stund om det skulle gå bra, men 
det ble en lykkelig slutt.

"

Det var en kjem-
peflott forestil-
ling, og alle elev-

ene var så flinke.
ellinor løvdal

�� Elever fra Vestvågøy kulturskole viste frem sin gode forestilling Aladdin

Fjellstøtt av kulturskolen

fjellStøtt: Vestvågøy kulturskole leverte i særklasse da de fremførte historien om Aladdin på Teater Nors scene i Stamsund.  Alle foto: Geir inGe Winther
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EnigE: Folkene fra barnehjemmet sammen med den 
forsmådde Vasir legger planer.

FlørtEt: Trollkjerringene fra barnehjemmet ville være 
kjærester med Ymbra og Ysra.

FlinkE: Fornøyde elever fra Vestvågøy kulturskole sin 
dramagruppe.

�� Elever fra Vestvågøy kulturskole viste frem sin gode forestilling Aladdin

Fjellstøtt av kulturskolen

FjEllstøtt: Vestvågøy kulturskole leverte i særklasse da de fremførte historien om Aladdin på Teater Nors scene i Stamsund.  Alle foto: Geir inGe Winther

takknEmlig: - For en fantastisk gjeng å jobbe med, sa Mette Myhr 
myntet på alle. Her sammen med Matilde Mørch (t.h.) som spilte Jafar, 
Dina Nybø Olavsen som spilte Aladdin, og Tobias Grytting som spilte 
Bobbo.

stoltE: - Dere var så flinke, sa mamma Ellinor Løvdal til datteren 
Eline, og ga henne en god klem. Her sammen med søsteren Astrid og 
onkel Arild Jakobsen.

Fikk 
takk: 
Lærere fra 
kulturskolen 
fikk blomster 
fra rektor 
Nabil Al-Taie. 
Her mottar 
Mette Myhr 
blomster som 
takk.

UEnigE: 
Aladdin i 
krangel med 
Jafar.

strEngE: 
De voksne på 
barnehjemmet 
var strenge.


