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Danset
for klassekameratene

KULE KOSTYMER: Danserne hadde nye kostymer for anledningen. Her er
ballerinaer, klovner, sirkusdyr og tryllekunstnere.

DANSEGLEDE: 180 dansere fra Dansesonen viste både jazz, hihop og streetdance i Vollen idrettshall.

Danseshow. 180 barn og

ungdom fra Dansesonen
feiret Dansens Dag med
et danseshow for sine
klassekamerater ved
Arnestad skole og Vollen
ungdomsskole.

TØFT: Guttene i Dansesonen bidro med et hiphopnummer, hvor de
spilte tøffe cowboyer.

Tribunen i Vollen Idrettshall var fylt
opp med elever fra Arnestad skole,
som hadde kommet for å se dansere
fra Dansesonen vise hva de hadde
lært dette semesteret. Av danseskolens tretti grupper, var det ti som
opptrådte med alt fra jazz til hiphop
og streetdance.
Showet åpnet med en energisk
dans, fremført av omtrent 30 jenter
i matchende rosa og turkise klær. Så
fulgte søte diskojenter, tøffe hiphopere og et sirkusnummer med alt fra
ville dyr til klovner, tryllekunstnere
og ballerinaer.
– Dette var helt rått! Dette showet
er det beste vi har gjort. Jeg er veldig takknemlig for innsatsen til dere

AllE FOtO: knut BJErkE

alle, sa danselærer Tiril Andøl til
danserne etter forestillingen.

– Gøy å lære ting

Nora Andal (8) og Ella Heder (8),
fra Vollen, var utkledd som tiger og
dalmatiner og var en del av showets
sirkusnummer. De hadde begge vært
med på forestilling før, men syntes
det var passe skummelt å stå på scenen.
– Det var vanskelig å få til alt likt,
sier Nora, og kunne avsløre at de
hadde øvd masse i forkant av forestillingen.
Jentene har danset hos Dansesonen i flere år, og trives godt på danseskolen i Vollen.
– Det er gøy å lære ting, også får vi
velge dansetrinn selv. Hvis vi har lyst
til å leke, kan vi leke danse-har’n,
forteller Ella.
Mari Våge Derås (16) fra Vollen
og Mathilde Aspvik Ytterstad (16)
fra Asker var blant de eldste. I løpet
av de tre forestillingene danset de i
flere numre.
– Jeg liker streetdance-nummeret
best. Dansen er skikkelig kul, det er

mye kraft i bevegelsene, sier Mari.
Begge jentene har danset i fem år, og
tar syv dansekurs hver uke på Dansesonen. Tross en god del erfaring, var
de nervøse før forestillingen.
– Akkurat nå er jeg nervøs, siden
hele ungdomsskolen skal se på, sier
Mathilde.
– Jeg føler ikke at jeg kan alle dansene, legger Mari til.

Dans som trening

– I år ønsker vi å ha fokus på ungdom, det er så mange som faller ut
av treningen i ungdomstiden, og vi
vil bidra til å opprettholde treningsmotivasjonen. Derfor har vi både
dansetekniske kurs, for de som vil
danse, og kurs som zumba, for de
som vil trene, forteller Andøl.
De tolv dansenumrene som ble
vist i Vollen Idrettshall, var hentet
fra Dansesonens kommende jubileumsforestilling, som skal vises i
Asker kulturhus 19. og 20. mai. Den
har fått navnet «Jorden rundt på 80
minutter».
Marit Grøtte
marit.grotte@budstikka.no

