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VAKKERT: Omgivelsene i Direktørens have er unike og fire og fem år gamle barnhagebarn fikk servert danseforestillingen ”Kroppen min og jeg” i de best tenkelige omgivelser. Danserne er fra venstre Vårin
Wendelboe, Karin Hennie og Marielle Løvland.

Dans

i Direktørens have
DIREKTØRENS HAVE/SØRLANDET SYKEHUS: - Et av barna
kom bort til meg etter forestillingen og sa dette var vulkanbra! Kan det bli bedre, spør danser Karin Hennie
Kristiansand Avis etter forestillingen.
Hennie og to dansere Sharrons dansestudio, Marielle
Løvland og Vårin Wendelboe, har nettopp underholdt
en solid flokk fire- og femåringer. Barna levde seg godt
inn i forestillingen og lærte underveis om kroppen.
Akkurat det var Karin Hennie, som står bak forestillingen, ekstra spent på.
- Du kom jo på urpremieren. Det gikk kjempebra og
forestillingen er lagd for anledningen. Barna satt utrolig
stille for alderen og var med der jeg håpte, sier Hennie.
- Hvordan tenker du når du lager forestilling for små
barn?
- Det er viktig at det ikke er for langt og dette varer

SKYGGEN: Barna søkte unna sola for å se bedre og ikke bli for varme, men det
var konsentrerte blikk som fulgte scenen.

mellom 30 og 40 minutter. Det skal helst inneholde noe
barna kan både se og høre, samt at de må også aktiviseres. Under forestilingen må de reise seg, svare og engasjere seg. Jeg håper de har lært noe om skjelettet og hva
de har i kroppen og det virket som de var fornøyde, sier
Hennie.
Foruten danserne spilte selvsagt skjelettet Åsmund en
ikke uvesentlig birolle, som skjelett selvsagt.
Hennie, som er utdannet pedagog, danser og tekstforfatter har fått frie tøyler av avdeling for barn- og ungdoms psykiske helse (ABUP) og sykehuset til å få lage noe
for barna. Og det ble altså forestillingen ”Kroppen min
og jeg.”
Vi snek oss nærme innpå en liten gjeng fra
Kløvergården Barnehage og de så ut til å storkose seg
med forestillingen. Ettersom danserne stadig vekk spilte

på sitt unge publikum, så satt de som små lys. Kun solvarme, kjeks og kald drikke kunne kjempe om oppmerksomheten med det som skjedde på scenen. Og i
varmen sto en lokal iskremprodusent for forfriskninger
til en takknemlig gjeng.
Forestillingen er gratis og byens barnehager er invitert
gjennom Barnehageetaten. Hennie regner med at snaue
500 barn får sett ”Kroppen min og jeg” i Direktørens
have.
Hennie skal produsere en forestilling hver høst og vår
for ABUP, og forrige høst sto ”Pulverheksa inviterer på
boller og brus” på programmet.
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