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Alle snakker med alle, og når vi på lørdag er færdig,
»
ser jeg frem til, at vi nogle uger senere igen skal mødes
for at starte på forberedelserne til julespillet.

FLEMMING PEDERSEN, frivillig

EMILIE PEDERSEN, der spiller med i Spillemand på en tagryg

- Jeg har altid haft en drøm at blive min egen chef, og det er nu
en realitet, fortæller Mogens Nielsen. Foto: Jesper Thomasen

Sammen nåede de deres mål
AALBORG: Mogens ”Mugge” Nielsen blev faglært cykelmekaniker i 2009, men han har arbejdet med salg og reparation af cykler siden 1996. Nu har han sammen med svigerinden Helle Nielsen etableret virksomheden Mugges
Cykler ApS på Sønder Trandersvej 16.
- For et års tid siden snakkede vi første gang om at etablere en virksomhed sammen. Det blev ved snakken, og vi
jokede lidt med det. Men i marts var vi begge til barnedåb
og snakken faldt igen på opstart af virksomhed. Der var
sket en del i vores liv, der gjorde, at nu skulle ideen realiseres, fortæller Helle Nielsen.
Hun blev udlært teknisk assistent i 1985 og kontorassistent i 2014. Hun har også gennemgået et 26 ugers kursus som regnskabsmedarbejder og har diverse kurser i
løn- og personaleadministration.

Familien Pedersen har fattet fælles kærlighed til Skansespillet. Fra venstre er det mor Jette, datteren Emilie og far Flemming. Men der er
også andre familieklaner involveret i amatørscenen, der har base i Ulsted, men om sommeren spiller i Hals.

Skansespillet er
én stor familie

DET SKER MANDAG
ANDET
10-11.30
Fyensgade Centret.
Fyensgade 25, Aalborg. Sommer motion
i Østre Anlæg.

SOMMERTEATER: Friluftsspillet er stærkt vanedannede for de medvirkende Emilie Pedersen er med for tredje år, og forældrene er nu også dybt involveret
Af Lars Termansen
og Nicolas Cho Meier (foto)
lars.termansen@nordjyske.dk

HALS: Mange timers øvelser

og forberedelser ligger bag,
når Skansespillet i de her dage opfører ”Spillemand på
en tagryg” på Hals Skanse.
Men det er det hele værd,
fastslår Emilie Pedersen
(13) fra Vester Hassing. Hun
er med for tredje gang i sommerspillet. Skoleeleven har
nemlig fået et tæt forhold til
hele truppen og nye venner.
- Jeg går ikke med en forestilling om, at jeg skal have
en skuespillerkarriere senere, men jeg er begyndt på
sangundervisning i kulturskolen, og så kan jeg godt lide det sammenhold, vi har.
Vi er ikke delt op i børn og
voksne. Alle snakker med alle, og når vi på lørdag er færdig, ser jeg frem til, at vi nogle uger senere igen skal mødes for at starte på forberedelserne til julespillet.

Niveauet er højt
Forældrene Jette og Flemming Pedersen er også ble-

vet grebet af fællesskabet, og
far Flemming bruger konsekvent udtrykket ”vi”, når
han taler om spillet:
- Det er fedt. Vi er sammen
som familie, og samtidig lærer vi en masse nye mennesker at kende.
Emilies forældre udfører
en række funktioner i kulissen som teltansvarlige, billetsælgere, pr-ansvarlige, og
så har vi sikkert ikke fået det
hele med. Sådan er flere familier dybt engageret i
Skansespillet.
Selv om alle på scenen er
amatører, og der er plads til
alle, kan man blive helt i
tvivl. Ikke mindst fordi amatørerne bliver godt hjulpet
på vej af professionelle musikere, instruktør og koreograf.
- Jeg er ikke teateranmelder, men enhver kan se, at
niveauet er højt, mener
Flemming Pedersen.
- Mange blandt publikum
kommer efter hen og spørger, hvor mange på scenen
der får penge for at optræde,
lyder det med en vis stolthed
fra kapelmester Martin

Kjeldgaard.
Friluftsspillet er godt i
gang, og hedebølgen i sidste
uge betød, at der var huller
på stolerækkerne, og truppen ser frem til lidt mere
normale sommertemperaturer.
Også af hensyn til skuespillernes
velbefindende,
for det er en styrkeprøve at
spille i over to timer, når det
er så varmt. De seneste dage
har kostumeteltet nærmest
været som at træde ind i en
bageovn, og skuespillerne
har imellem sceneskift haft
iskolde klude i nakken og
indtaget energidrikke for at
modstå det fysiske pres.
Rækker ud til Aalborg
Selv om Skansespillet er på
kommunens finanslov og får
et fast tilskud, kniber det
med at lokke aalborgensere
til. Langt de fleste publikummer er fra Hals og omegn. Nærmest ingen er fra
Aalborg. Det er som om, der
stadig er en usynlig mur
mellem den gamle Hals
Kommune og Aalborg, mener arrangørerne.
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HALS
Langt over 100 frivillige har været involveret i sommerens forestilling, og Skansespillet gør en dyd ud af, at alle kan være med. Sådan er
det også på scenen. Nogle i truppen synger og danser bedre end andre, men generelt er niveauet højt.

FAKTA
STORT ENSEMBLE

10

Hou Mole.
Kystvejen, Hals. Kræmmermarked.

NIBE

{ Over 40 skuespillere medvirker i forestillingen, men
langt over 100 frivillige er involveret i forestillingen.
{ Skansespillet spiller Spillemand på en tagryg i hele
denne uge. Mandag til fredag kl. 19 og slutter lørdag
11. juli med forestilling kl. 15.

- Vi er det eneste friluftsspil i Aalborg Kommune, og
de nærmeste er Fyrkatspillet
i Hobro og sommerspillet i
Hjørring, så vi opfatter os
som hele kommunes sommerspil. Årets musical kunne spilles meget tungt med
fortællingen om forfølgelse
af jøder, men jeg synes, at vi
på Skansen formår at zoome
ind på den enkelte familie og
sender folk hjem med et smil
på læben, siger Flemming
Pedersen og bliver suppleret
af datteren Emilie:
- Det er også godt at se på
for børn, for der er også meget humor i stykket.
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18.30 Nibe skole.
Lundevej 13. Nibe Gymnastikforenings sommercykeltur: ”Ud i det
blå”.
19
Nibe Museum.
Torvet 2, Nibe. Fernisering på udstillingen:
”Lidt af hvert gemmerne”. Desuden værker af
Anatoly Spekas, Skt,
Petersborg. Arr.: Nibe
Museum og Kulturelt
Samråd.

Årets sommerspil handler om et lille jødisk samfund i Rusland,
hvor forfølgelse og revolution rumsterer.

SEJLFLOD

Tid til at lægge makeup. Mette Nørgaard gør sig klar. Lørdag slutter spillet efter mere end et halvt års forberedelser og prøver.

Årets spil er en klassiker, der rummer alvor og trækker mange tråde til i dag. Men det er også bare god underholdning med sang- og dansenumre. Bedst kendt er numret ”If I were a rich man” (Hvis jeg var en rig mand).

8.45-9.30
Mou Aktivitetscenter.
Dokkedalvej 18. Gymnastik. 10-11.30 Siddegymnastik. 13.30-15.30
Boccia og strikkecafé.
9.30 Lykkeshøj
Aktivitetscenter.
Kongensgade 16, Kongerslev. Mandagshygge. 12.30 Tur til lystbådehavnen Mou Bro. 13
Petanque.

Storvorde Aktivitetscenter.
Tofthøjvej 28, Storvorde. Krolf (hvis vejret er
godt). 13-15 Syng-sammen.
Gudumholm Stadion.
Stadionvej 11, Gudumholm. Idrætsuge –
stegt flæsk og persillesovs i teltet. Seniorfodbold for serie 1 og 2. Kl.
19 Børneaktiviteter.
19.30 Opvisning med
Gug Rope Skipping.
Turnering i FIFA 15-spil.

TV-AALBORG
10

Historier fra Aalborg
(#3) - Vesterbro.
10.40 og 20.40 24 i praktik Fårup Sommerland.
15
EU’s Arbejdsmarked
(#1) - Debat om EUstøtte.
15.30 Rejsedagbog fra England.
16
TV Bingo.
17
Rejsedagbog fra Göteborg.
19
Banko.
20 På tur med GVD (#2).
20.45-21.30 Salsa for beginners.
20.45 Skyd ikke hunden (#4)
- Hundeejerens værktøjskasse.
21
Skyd ikke hunden (#5)
- Når hunden er bange
for mennesker eller
hunde.
21.15 Skyd ikke hunden (#6)
- Når hunden er bange
for ting og lyde.

