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Nordisk Allkunstverk
Danmark 2015
Sommerfestival i Fuglsø 22.-26. juni
Skrevet av Kristin Nerdal
Vi hadde fint vær én dag på en uke, de andre dagene var
det overskyet og ikke regn. Dagene startet med informasjon om dagsprogrammet og foredrag, etterpå var det
felles eventyrsang med Jette Rymer for oss alle. Jeg likte
forestillingen vi så om mandagen, det var H. C. Andersens eventyr om Fyrtøyet, spilt av Tornsbjerggård og
Levefellesskapet Hertha. Etter pausen var det workshops
– tirsdag og torsdag var jeg på dans med gruppen til
Dag. Om onsdagen var det olympiade med fotball, spill
og konkurranser, den dagen kom også Bentes mamma
og bror på besøk for å hilse på oss.
Torsdag var det fest med levende musikk og dans. Da
vi var på Sundvollen Hotell var Bente mer danseløve på
festkvelden enn denne gangen, i år har hun vondt i kneet
sitt og må ta det med ro. Da vi satt ute og drakk kakao
og kaffe sammen, sa Bente at kaffen var sur. Jeg var en
del sammen med Bente på turen, selv om jeg hadde
min støttekontakt Ingrid med. På badet i huset hvor
jeg bodde var det veldig trangt og jeg måtte dusje over
vasken – så det endte opp med at jeg kunne låne dusjen
til Bente. På fredagen da vi skulle dra forsov Cecilie og
Bente seg – det også. Yngvild likte Ingrid veldig mye, det
gjorde Cecilie også og de gikk mye sammen med Ingrid
og jeg gikk mye med Bente.

Skrevet av Yngvild Rønning
Jeg var i Danmark sammen med Cecilie, Bente, Kristin
og støttekontakten hennes Ingrid. Jeg hadde et rom
alene og det hadde støttekontakten også. Vi traff mange
kjente, jeg traff Karine – en som har Oppegård Teater.
Jeg syns maten var bra, jeg klaget ikke på maten. Jeg har
hatt en veldig fin tur til Danmark. Jeg fikk være med på
å spille ”Den stygge andungen” med teatergruppen Integretto – og jeg var en fin katt i forestillingen.
Skrevet av Mari Borgfjord
Etter at Norge hadde hatt tre fine festivaler i Gålå og på
Sundvollen så var det Danmark sin tur å ta over “stafettpinnen”. Så etter tre forberedende møter var det endelig
klart for at festivalen skulle begynne. Jeg hadde gledet
meg til dette lenge og siden jeg var en av ambassadørene var det ekstra spennende å være med på denne
festivalen.
Temaet var “annerledeshet i H.C. Andersens verden”
og det synes jeg var veldig fint. Likte godt å høre på
eventyrene som ble fortalt tre morgener etter hverandre
og tegne eller male det etterpå. Så fikk jeg jo også møte
igjen flere gode venner som jeg har blitt kjent med i tidligere møter. Så synes jeg at møtet ble mye bedre enn hva
jeg hadde forventet meg.
Selv om været ikke alltid var på det beste og det ble
litt kjedelig med mye varmmat, så hadde jeg det veldig
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hyggelig i Danmark. Jeg var med på mange forskjellige
aktiviteter. Likte godt å dra til stranden og samle stein og
danse folkedans på St. Hans aften. Så var det også koselig
å se på selen nede i fjæra.
Gleder meg til neste gang vi møtes igjen på Fuglsø. Da
håper jeg at vi kan få låne sykler så vi kunne blitt enda
bedre kjent med nærområdet der.
Skrevet av Nils Erik Bondeson og Hanne Kveli
Søndag dro vi en hel gjeng fra Solborg til Oslo og derfra
med Stena Line båten til Fredrikshavn. Vi hadde det fint
på båten, handlet på tax-free, og Nils Erik hadde enelugar med dusj og do. Det var god mat, underholdning
og glede.
Mandagsmorgen var vi framme i Fredrikshavn med
brask og bram, kjørte buss i 3 timer og ble innkvartert i
hytter. I vår hytte var vi Magdalena, Ole Bjørn, Kristoffer,
Ylvie og meg. Jeg hadde enerom, sov litt, og gikk etterpå
til Fugløsenteret hvor vi spiste middag. Kvelden ble avsluttet med fortellingen Fyrtøiet av HC Andersen, vi fikk
kaffe og gikk tilbake til hytta og slappet av.

Tirsdag hadde vi morgensamling med informasjon,
foredrag av Dag Balavoine og felles sang med Jette
Rymer. Så var det workshop med mange forskjellige
aktiviteter, blant annet maling, faneverksted, drama,
steinmaling og mer. Tirsdag var midtsommer og aftenen
startet med sang, og deretter eventyret Klosshans av HC
Andersen, som var fint. Senere hadde vi fest med dans
og middag, etterpå gikk vi tur for å se naturen våkne. Vi
feiret Sankthans på hotellet og hadde to bål i bålpanne.
Danset ringdans og vanlig dans. Nesten alle hadde pyntet seg med blomsterkrans på hodet.
Onsdag var det morgensamling med eventyret Grisegutten av HC Andersen. Det var fulgt av foredrag av
Michele Formann, fotballspiller, og Janni Pedersen,
trener, de snakket om fotball. Etterpå var det sang på
åpen scene med fritt initiativ. Så var det tid for workshop
igjen med masse aktiviteter. Etter lunsjen var det tid
for olympiade med ballspill og friidrett og fotballturnering. Solborg hadde et lag som het Team Solborg, vi
spilte, men tapte dessverre 2 – 0 til Team Mix. Plutselig
viste det seg at laget vårt hadde kommet videre likevel
til kvartfinalen. Dette kom overraskende for oss i laget og det var
moro! Etter middagen var det
oppstilling hvor vi stilte opp etter
det stjernetegnet som vi var født
i. Vi sang og gikk i fakkeltog inn
i hallen, så var det tid for Åpen
Scene for de som ville opptre.
Torsdag hadde vi et foredrag av
Paul og han fortalte om livet til
HC Andersen. Etter det var det
workshops med aktiviteter. Senere på dagen fikk vi se forestillingen ”Den Stygge Andungen”,
fortellingen fra HC Andersen, av
Integretto fra Trondheim. Så var
det festmiddag i storsalen med
levende musikk og dans. Etter det
var det hjem til sommerhyttene
våre for å pakke.
Fredag var det avslutning og avreise. Vi måtte reise etter frokost til
Hirtshals for å nå båten som heter
Spedy Way 2. Det tar 3 timer og 45
minutter fra Hirtshals til Larvik.
Derfra kjørte vi videre med ett par
stopp underveis til vi kom hjem til
Solborg i 8-tiden på kvelden.
Det var et vellykket festival i Fuglsjø i Danmark. Om 3 år er det
festival igjen.
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