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Viborg .

Der blev danset til den store guldmedalje, og
blandt andre STU’s eget band, The Studs,
leverede musikken til en forrygende aften.

Borgmester Torsten Nielsen (K) bød
velkommen, og han mindede om, at det på
trods af konkurrence-elementet først og
fremmest gjaldt om at have det sjovt.

Det var et feststemt publikum, der
lørdag troppede op i Tinghallen. Både til
musikdelen og til den efterfølgende fest.

Tinghallen var feststemt og festklædt.
Hele arrangementet varede fra klokken
12 middag til klokken 23.00.

Enorm glæde hos Trepas Band
VIBORG: Jublen ville næsten ingen
ende tage, da Trepas Band fra Viborg
fik at vide, at det var blandt de tre finalister, som nu var med i opløbet om at
løbe med pokalen og titlen som årets
vinder af Handicap Melodi Grandprix
2014.
»Det er helt sindssygt. Det er det vildeste, der er sket,« lød det begejstret fra
korsanger Ann Pedersen, som næsten
ikke kunne tro sine egne ører, da Trepas Band som det sidste af tre bands
blev læst op efter den indledende konkurrence, hvor i alt 10 orkestre havde
deltaget.
»Det er helt vidunderligt. Det er ens
vildeste fantasi, der går i opfyldelse,«
fortsatte hun.
Trepas Band havde optrådt med
nummeret »Livet på stranden,« hvorfor
bandet, der består af ni medarbejdere
og to personaler fra Trepas, var ekstra
festligt klædt på.
En anelse mere mutte var de i en anden ende af Tinghallen, hvor en flok
sønderjyder havde taget turen fra Vojens for at heppe på bandet B Cool, som
dog endte uden for podiepladserne.

Alligevel havde det dog været en rigtig god aften og hele turen værd, lød
meldingen fra Martin Weiss, Kirsten
Steen og Marianne Hermansen, som
var nogle af de begejstrede publikummer, folkebladet talte med i løbet af dagen.
»Det bedste ved dagen var B Cool,
og jeg synes nok, de skulle have været
sluttet lidt længere oppe,« sagde Martin Weiss om sine bysbørn, som altså
sammen med de øvrige seks bands, der
endte uden for top tre, fik en flot fjerdeplads.
Dommerpanelet var i øvrigt længe
om at votere, og da social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand i Viborg Kommune, Søren Gytz Olesen (SF), endelig
kunne offentliggøre, hvem der løb med
første- anden- og tredjepladsen, stod det
klart, at Trepas Band blev nummer tre
- hvilket bandmedlemmerne var jublende lykkelige for. Vinderne blev Skanderborg-bandet Hitpatruljen, mens All
Kinds fra Vemb i Vestjylland fik andenpladsen.
And

SÅ FØLER
Glæde. 1000 mennesker festede, sang og dansede, da STU i
Viborg var vært for årets handicap melodi grand prix, som
blev afviklet i Tinghallen. En fest, der gik over al forventning.

Af Andreas Søndergaard
ansn@berlingskemedia.dk

VIBORG: Borgmester Torsten Nielsen (K)
sagde det vel nogenlunde så rammende, som
det overhovedet kan siges, da han i lørdags
trådte frem på scenen og bød feststemte handicappede fra hele landet velkommen til Viborg:
»I mine øjne er I alle vindere!« sagde borg-

mesteren med henvisning til den konkurrence på sang og musik, der snart skulle finde
sted.
Midt imellem pointafgivelser, guitarstrenge og trommestikker var der nemlig omkring
1000 gæster, som fik sig en fantastisk dag og
aften i Tinghallen. Dét fik de, og dét var det
vigtigste.

Kun glade mennesker
Det var STU, uddannelsen for unge med fysiske eller psykiske handicaps, der var vært
for hele herligheden, og iklædt orange Tshirts stod lærere og elever hele dagen klar
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Kim Søgaard (t.v.) og Poul Erik Foldbjerg,
tidligere skoleleder på STU, var lykkelige
mennesker, da de fik sat sig ned
natten mellem lørdag og søndag.

STU-eleverne hjalp til med stort set
alt - blandt andet havde de ansvaret
for garderoben, for at tjekke billetter
og for at lave mad til bandsene.

Trepas Band fra Viborg fik god opbakning
af sine venner fra værkstedet - og bandet
kvitterede med en flot tredjeplads.

MAN, AT DET NYTTER NOGET!
til at hjælpe til med stort og småt.
Foyeren i Tinghallen var spækket med
film, plakater og malerier, som eleverne havde kreeret, og de 10 konkurerende bands fik
serveret mad, som skolens madlinje havde
stået for.
»Det er noget med, at der også har været
et melodi grandprix i København, ikke? Jeg
synes, det her er bedre,« lød det begejstret fra
scenen, da social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen (SF) skulle annoncere hvilket band, der løb med sejren.
Netop den begejstring, som de tilstedeværende politikere viste under lørdagens arrangement, var noget af det, skoleleder Kim Søgaard bed særligt mærke i, da han i går skulle evaluere lidt på dagen.
»En af mine opgaver var, at jeg skulle tage
mig lidt af vores gæster, blandt andet politikerne. Og det var bare så dejligt at se deres

oprigtige glæde,« sagde Kim Søgaard i går, da
folkebladet fangede ham på telefonen.
»Det gik virkelig super godt i går, og det er
svært at få armene ned igen. Det var en dejlig oplevelse. Det er jo sjovt, når alle de kræfter, man har lagt i det, bliver udmøntet i, at
alle kommer og fortæller én, at det har været
et helt fantastisk arrangement,« lød det begejstret fra en forståeligt træt skoleleder dagen derpå.
Selv blev han hele aftenen, inklusiv til den
efterfølgende fest, for at holde øje med, at alt
gik, som det skulle.
»Det er jo ikke hver dag, at de her unge
mennesker kommer til fest, så det var fantastisk at se, at det hele gik godt. Der var kun
glade mennesker«.

Besværet værd?
Da Kim Søgaard og hans forgænger, Poul-

Erik Foldbjerg, som har været tovholder på
hele projektet, ved et-tiden natten mellem
lørdag og søndag kunne sætte sig for i ro og
mag at snakke dagens begivenheder igennem
over en kop kaffe, kiggede de på hinanden,
og spurgte, om det så havde været besværet
værd.
»Og det var vi enige om, at det havde. Men
vi var også enige om, at vi var glade for, at vi
ikke skal gøre det igen om tre måneder,« fortalte Kim Søgaard med et grin.
»Jeg synes, at vi med det her arrangement
har fået sat fokus på, hvad det er, vi går og
laver. At vi rent faktisk flytter noget. Vi har
vist, at når man skaber de rigtige rammer, så
kan vores unge indgå på lige fod med alle andre. Vi har vist, at vi kan omsætte al den læring til noget projekt-relateret, og det er jeg
utroligt glad for. Det er det, der gør, at jeg, da
jeg tog hjem i går, sagde til mig selv, at der er

en mening med det, vi laver. At det nytter noget,« lød det fra Kim Søgaard.
Et af de bedste beviser på, at lørdagens arrangement forløb, som man kun kunne have
drømt om, kom, da en repræsentant fra det
vindende band, Torben Hedegård fra Hitpatruljen fra Skanderborg, trådte frem på scenen for at modtage sin velfortjente hæder.
Her opfordrede han nemlig hele salen til at
give en kæmpe hånd - ikke til ham eller til resten af hans band.
Nej, han opfordrede alle til at klappe af Viborg Kommune - og af STU Viborg, som fortjente det største bifald af alle.

PFLERE BILLEDER
www.viborgfolkeblad.dk

Se flere billeder fra handicap melodi
grandprixet på vores hjemmeside

