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Sensommerens modne brombær udgør en væsentlig ingrediens i forestillingen Mit Sted, der er en vandring
rundt i Knebel på Mols med blandt andre disse tre piger. Det er fra venstre: Camilla Lund, Liva Illeborg
Rasmussen og Thea Maria Strandby Bauer. - Foto: Lars Aarø/Fokus

”Mit Sted” hedder en todelt forestilling, hvor børn i
alderen 9-11 år fra henholdsvis Gellerup ved Aarhus
og Knebel på Mols i disse dage tager publikum med
på vandringer i deres lokale verdener
Håndfulde af gule blomster og blade fra en brakmark ligger strøet ud i et
smalt spor på den gennemgående vej gennem landsbyen Knebel på Mols.
Sporet fører fra et krat med store klaser af modne, dybsorte brombær hen
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til en lille bygning, hvor murværket er afskallet og den ene af to
vinduesruder er knust. Det ligner det, det er: et udhus, som kun sjældent
bliver brugt.
”Man skal været malet med brombærsaft i ansigtet eller på hænderne for at
kunne se, at det er et elverhus,” siger Caroline Simmelsgaard.
Sammen med fire klassekammerater fra 4.a. på Molsskolen er hun i gang
med at skabe en vandringsforestilling. Det sker uden manuskript og
instruktør, endsige scene og publikumspladser. Alt, hvad der kommer til at
ske i forestillingen, finder pigerne selv på ud fra de konkrete steder, de
vælger, og de genstande og elementer, der findes der.
De er selv blevet til fem elverpiger, der har forskanset sig i det forladte hus,
fordi de er blevet uenige med nogle mennesker i landsbyen om, hvad der er
godt, og hvad der er dårligt. Simpelthen, og længere er historien egentlig
ikke. Til gengæld er den fyldt med klappelege, hatte af mos og afbrækkede
grene - og så altså brombærrene som ikke uvæsentlig ingrediens.
Pigernes elverhus og sporet derhen er en del af ”Mit Sted”, som igen er en
del af et 14 dage langt forløb med 9-11-årige skolebørn fra henholdsvis
Gellerup
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