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BAGSIDEN

Elever stod i spidsen for godt
besøgt forårsfernisering
Kunst og talent blomstrede i mange retninger, da Helsingør Gymnasium inviterede til
forårsfernisering.

sponsoreret af gymnasiets
nye samarbejdspartner Billedskolen i Toldkammeret.
Film på lærreder

HELSINGØR: Der plejer at

dukke mange op, når Helsingør Gymnasium åbner
dørene for forårsfernisering.
Det var også tilfældet tirsdag
aften, hvor HG -eleverne
fremviste produktionerne
fra undervisningen i de kreative fag- musik, mediefag
og billedkunst for forældre,
ældre elever og andre interesserede gæster.
Det skete efter en kort velkomst ved vicerektor Claus
Corneliussen og fællessang.
Eleverne fra mediefag og
billedkunst viste deres arbejde i gymnasiets festsal,
mens musikeleverne inviterede de interesserede gæster
ned i faglokalet under festsalen, hvor der er plads til instrumenter og koncertstemning.

Musikeleverne opførte deres eksamensværker. (Foto:
Mogens Guildal)

Ferniseringen giver eleverne mulighed for at vise, hvad
de arbejder med i de kreative fag. (Foto: Mogens Guildal)

-Gæsterne nød elevernes
kunst og deres begejstring
sammen med en lille forfriskning, som skolen var
vært for, oplyses det i en
pressemeddelelse.

stallation.
Udstillingen bød blandt
andet på en kønspolitisk installation med fokus på,
hvordan der tales om kvinder på sociale medier og
hvordan kvinder ser på sig
og deres egen krop.
En anden installation gik
ud på, at gæsterne i k taget et
lille polaroidfoto samt en

Kønspolitiske
installationer

I musiklokalet deltog elever
fra gymnasiets tre årgange

med deres eksamensprojekter ligesom der var lejlighed
til at genhøre vindersangen
fra Stjerne for en Aften-arrangementet tidligere på
skoleåret. Repertoiret bød
på mange genrer fra a capella-kor til hård rock.
Det overordnede tema for
elevernes billedkunstproduktioner var Identitet & In-

opfordring til at skrive de
ting, der betød allermest for
dem bag på billedet, hvorefter billederne blev hængt op
i en tøjklemme under en paraply.
Gæsterne var med til at kåre den bedste installation.
Vinderen i k overrakt en rød
rose og en billet til årets
Click Festival i Helsingør

Mediefagseleverne præsenterede deres i lmproduktioner, der skal vises til eksamen.
De blev vist med lyd på på
det store lærred i midten af
salen og i lm. Man kunne
også opleve i lmprduktionerne på to mindre lærreder
med høretelefoner på. Afslutningsvis kårede elevjuryen årets bedste i lm, som
vil blive vist på skolens næste morgensamling. Også
her blev der uddelt sponsorerede billetter til Click-festivalen.
Vicerektor Claus Corneliussen rundede aftenen af
ved at takke HG’s elever, deres lærere og alle de interesserede fremmødte gæster før
der blev sunget endnu en
fællessang.

Johnny Reimar underholder på årets Stubbemarked
Sanger og entertainer
Johnny Reimar har
tidligere støttet Kirkens Korshærs arbejde for socialt udsatte.
Nu gør han det igen.
Det sker, når varmestuen og herberget
Stubben åbner for
årets Stubbemarked.
HELSINGØR: Så er der ikke

så lang tid til, at det årlige
Stubbemarked i nder sted.
Det foregår lørdag den 1.
juni mellem klokken 11-15.
Her vil haven igen emme af
god musik og sang og byde
på masser af gode loppefund, fortæller leder af Kirkens Korshær i Helsingør
Anette Lauritsen.
- I år er helt specielt med
besøg af hele Danmarks
Johnny Reimar, som er mere
end godt kendt med forholdene på Stubben. Johnny
Reimar har gennem rigtig
mange år været med til at
samle penge ind til socialt
udsatte, som kommer eller
bor på Stubben. Mange er de
ture eller andre dejlige oplevelser, vi har haft takket væ-

Stubbemarkedet plejer at være godt besøgt. (Foto: Lars Johannessen).

ret Johnny Reimars indsamlede lommepenge. Nu vil
han så igen give os en dejlig
dag, og derfor er alle inviteret til at alægge haven og
Stubben et besøg. Nyde selskabet, maden, kafen og al-

Om Stubbemarkedet
Afholdes lørdag den 1. juni fra klokken 11-15 på Stubben.
Klokken 11: Formand for Korshærsrådet i Helsingør
Peter Borring Sørensen åbner markedet.
Klokken 11.15: Boderne åbner
Klokken 12: Johnny Reimar underholder
Stubben har adresse på Stubbedamsvej 10 i Helsingør.

le de skønne boder, som gennem dagen vil være et besøg
værd, fortæller Anette Lauritsen.
Strikbod og tombola

Også i år vil Stubbemarkedet
byde på hjemmestrikkede
tæpper og andre "skønne
klude og sjove og fantasifulde genbrugsefekter", oplyser Anette Lauritsen.
Markedet byder også kendinge som den populære
tombola , hvor der er gode
gevinster på spil. I år vil markedet også byde på en helt ny
bod, som er et resultat af

samarbejdet med de frivillige sy- og strikkedamer fra
Fingerbøllet, som har holder
til i Mørdrup Kirke. Her har
l ittige hænder gennem året
fremtryllet lotte strikvarer
af mange forskellige slags.
-Som altid er der gode priser på vores varer. Fælleskab
og den gode fortælling er
overskriften på denne dag.
Derfor inviterer vi alle med
interesse i at få udvidet deres
viden om vores arbejde i Kirkens Korshær til at kigge forbi til Stubbemarked, lyder
opfordringen fra Anette
Lauritsen.

Sanger Johnny Reimar kigger forbi for at underholde på
Stubbemarkedet. (Foto: Torben Sørensen).

