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Text och foto Jens Magnusson

Årjäng

Elever från Smomarks, Svenbyns, Signebyns och Blomskogs skolor stämmer upp i sång under ledning av Kerstin
Wallmyr. FOTO: JENS MAGNUSSON

Möte genom musik och dans
ÅRJÄNG: Bygdeskolorna deltar i stort integrationsprojekt

Närmare 130 elever från bygdeskolorna i Årjängs kommun är mitt uppe i ett projekt
med fokus på integration. I maj kommer det att mynna ut i en stor musikal i
Holmedals kyrka.
– Ååååååååh Kristina, guldet blev till sand.
Klassrummet i Smolmarks skola är proppfullt och det hörs när elever från fyra av Årjängs bygdeskolor tar ton.
Kerstin Wallmyr håller i taktpinnen för dagen och är också den som ansvarar för det projekt som skolorna deltar i.
– Totalt är 130 barn från skolorna i Årjäng delaktiga i det här integrationsprojektet. Det handlar om att utforska
vilka rötter man har men också om möten mellan människor, säger hon.

Leda till mer
Musikalen, som är målet med vårens arbete, blir ett sätt att knyta samman säcken. Med Kristina från Duvemåla
som bas kommer man att sätta ihop en föreställning på en och en halv timme. I maj ska eleverna spela den i
Holmedals kyrka tillsammans med artisten Christer Nerfont och ett antal lokala musiker.
– Tanken är att allt ska öppna för en bredare diskussion. Syftet är delvis att det ska ge ringar på vattnet för ett
vidare arbete med de här frågorna, säger Kerstin Wallmyr.

Göra något tillsammans
Projektet inleddes redan för ett år sedan så arbetet med musikalen blir den stora finalen.
– Jag hoppas att folk kommer att förstå målet med det här, men det känns som att vi redan är en god bit på väg
mot det när man hör samtalen mellan eleverna.
Glädjen att få träffas och göra något tillsammans är nämligen stor.
– Det är så mycket strider i den här kommunen. Vi struntar i det där och visar att vi kan göra saker tillsammans,
säger Kerstin Wallmyr.
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