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Musikal final på integrationsprojekt
Årjängs kommuns bygdeskolor sjunger och dansar för fullt. Syftet är ökad kunskap inom
integration och ett mål med projektet är musikalen i Holmedals kyrka nu i vår.
Det är samspelta elever som öppnar munnen under temat Kristina från Duvemåla när projektledaren
Kerstin Wallmyr manar till sång. Vi är på skolan i Smolmark där flera bygdeskolor är samlade för
dagen för att repetera innehållet i det pågående projektet ”Från Källtegens b y till Präriens
drottning.”

Guldet blev till sand. Det är
samspelta elever som
repeterande öppnar munnen
under Kerstin
Wallmyrs ledning och Kristina
från Duvemåla som tema.

Dansen är ett inslag som skall
ge arbetet och den finalartade
musikalen dess specifika
karaktär.

Dans är också ett viktigt inslag i förberedelserna inför den stora musikalen. – Den blir i Holmedals
kyrka nu till våren, säger Kerstin Wallmyr.
Då skall en föreställning med många scenartister, unga och äldre, spegla arbetet med projektet.
Christer Nerfont blir en som kan ses bland elever, för övrigt kända musiker och andra inblandade.

Insikt
Det är alltså en strävan efter att åstadkomma en allmänt ökad kunskap inom integration som
projektet satts i verket. En utveckling av begrepp och frågor genom arbetet mot musikalen och
genom möten mellan barn, ungdomar och vuxna. Demokrati och värdegrundsfrågor är också
exempel på vad som är under belysning.

Morgonljusets effekt och
afrikanska trummors ton är
något som diskuteras
förberedande inför musikalen i
Holmedals kyrka. Från vänster
ljus- och ljudansvariga Anneli
Sollie, koreograf Johanna Levin,
präst Rune Wallmyr,
projektledare Kerstin Wallmyr,
pianist Stina Wallmyr,
projektledare inom skolan
Cecilia Näslund och kommunens
samordnare Lena Larsson.

– Tanken är att det här sedan skall ge ringar på vattnet till fortsatt arbete med de här så viktiga
frågorna, säger Kerstin.
Nu jobbas det med detaljerna inför den halvannan timme långa musikalen i Holmedal. Samtliga
bygdeskolor inom Årjängs kommun är inbjudna till projektet och därmed över 100 elever tillsammans
med övriga aktörer. I maj går föreställningen av stapeln.

