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Alla dansade i Gnesta
G N E S T A . Ett hejdundrande danspartaj blev
det när alla Gnestas
skolelever - från förskolan upp till klass 6 bjöds på final i Gnesta
Ishall. Åsa Jacobsson,
som har stått för dansundervisningen, ledde
det hela. Läktarna fylldes av elever, som
omväxlande fick vara
publik och dansörer.
Och Lions såg till att
allt fungerade.

sare, som såg till att det blev
fart på buggen. "Rock Around
the Clock" ekade mellan ishallens väggar och alla de turer
som Åsa lärt ut vid sju olika
tillfällen kom plötsligt till
användning.
Stort och lyckat
arrangemang

Så till slut själva finalen breakdance! Här ställdes klasserna upp på led med omväxlande pojkar och flickor och
till publikens förtjusning visades en mängd turer upp. Och så
avslutades det hela med ett
TEXT: BENGT LANDIN samfällt vrål, som bara kan
betyda en sak: det här har verkFOTO:
ligen varit en häftig grej!
KERSTIN ANDERSSON
Och dansmästarinnan Åsa stråFörskole- och lågstadieelever- lade som solen. "Det här är vad
na inledde det hela. Klassvis
ställde de upp på det väldiga
dansgolvet och visade upp
danser. Det var Fjäskern,
Smegrebban, Tjeckisk polka,
Oh Susanna och ytterligare en
hel rad danser. Leif Billys
gammeldansorkester spelade
så det stod härliga till och
publiken applåderade entusiastiskt. Så dansade alla de hundratals unga aktörerna ut i
långdans och de äldre eleverna
tog plats på scenen.
Nu var det Musikskolans blå-

vi alla väntat på hela våren!
ropade hon i sin headsetmikrofon. Och alla höll med
Kommunen och Lions fram-

förde sitt tack och uppvaktade
med välförtjänta blommor.
Och både elever och publik
sände helt säkert också tacksamma tankar till Lions. För
det här var ett stort arrangemang: mängder av chartrade
bussar från alla kommunens
skolor, musik och inte minst
en välfungerade ljudanläggning - och så Åsa förstås. Allt
bidrog till att det här blev en
mycket lyckad happening.

Södertälje
Ett smartare val
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