Klassisk koncert indtog Ørestad
Skrevet af Redaktionen

150 publikummer var mødt op til klassisk koncert på Ørestad Skole 29. maj. Her blev et nyt skoleorkester hjulpet
til verden af symfoniorkestret Euphrosyne
De helt unge musikere fra Steinerskolen på Engvej var nervøse og spændte forud for deres første koncertoptræden,
men de var i trygge hænder eftersom de skulle spille sammen med de garvede musikere i Euphrosyne, som er
Danmarks ældste amatørsymfoniorkester.
Samtidig havde de forberedt sig godt gennem måneders øven på de ikke helt enkle dele af Bizets L’Arlesienne, som de
spille sammen med det instrumentalt fuldt udrustede Euphrosyne. Og efter koncerten syntes deres musiklærer, Teresa
Alasami, at børnene havde klaret sig flot:
”At få lov at spille for publikum med et fuldt symfoniorkester gør børnene til nogle helt andre mennesker! Det er et
kolossalt løft af vores daglige arbejde. Børnene har oplevet, hvad orkestersamspil kan blive til. Alle børnene har sagt, at
de vil spille igen med Euphrosyne – og de vil spille mere, og ikke som ved denne koncert udvalgte dele af programmet.
Der har ikke været en eneste kritisk bemærkning fra børnenes side," sagde Teresa Alasami.

Den unge portugisiske dirigenten Filipe Cavalheiro var
også tilfreds med koncerten. Børnene kunne spille med og ikke nok med det - hele koncerten havde nuancer og
variation. Koncerten sluttede da også velfortjent med, at dirigenten med en håndbevægelse fik eleverne til at rejse sig og
modtage applaus.

Ørestad Skole klarede sig også godt på sin første koncertaften. Musikerne sagde god for en fin akustik i salen. Og
mange lokale forældre og børn var mødt op. Foreløbig har Ørestad hverken børneorkester eller musikskole, men det er
meningen at samarbejdet mellem Ørestad Skole, Steinerskolen og Euphrosyne skal udvikle sig, så også Ørestads børn
en dag kan debutere med deres eget orkester.
Flere forældre fra Ørestad Skole sukkede efter koncerten efter en musikskole i Ørestad. De håber at koncerten kan være
en løftestang for musiklivet i Ørestad.

