
Af Fred Jacobsen

konkurrence De ægte hon-
ningkagehjerter fra Christi-
ansfeld i Sønderjylland er de 
bedste.

Det ved Gustav, Laurits, 
Anders og Jonas fra 6.a i Rung-
sted Skole. Fordi de har under-
søgt det og lavet en film om 
forskellen på de ægte honning-
kager og de andre - og oven i 
købet vundet en pris for det.

"Det skulle have noget med 
jul at gøre. Og så skulle det ger-
ne være noget, som alle andre 
ikke gør," fortæller de fire, som 
vandt hovedpræmien i en jule-

videokonkurrence, som skole-
portalen Educas havde udskre-
vet op til jul. Og - lidt forsinket 
- har de nu fået deres præmie, 
et Go Pro kamera, der gør det 
muligt at lave endnu bedre 
optagelser end dem, eleverne 
lavede med deres mobiltelefo-
ner til vinder-videoen. Oprin-
deligt skulle Rungsted-elever-
ne have deres præmie i begyn-
delsen af januar, men snefald 
forhindrede Educas repræsen-
tant i at nå frem. 

Spurgte folk på gaden
Så Gustav, Laurits, Anders og 
Jonas surfede på nettet og faldt 

over honningkagerne fra Chri-
stiansfeld, købte nogle, der var 
lavet på fabrik og nogle af de 
ægte - og tog så ud i Rungsted 
og omegn for at spørge folk, 
om de kunne smage forskel.

"Vi spurgte lærere her på 
skolen og var blandt andet 
på Rungsted Bytorv. Ud af de 
mange, vi spurgte, var der en 
enkelt, der mente, at fabriks-
honningkagehjerterne var 
bedre end de ægte," fortæller 
Jonas Juhl Michelsen og beret-
ter, at det faktisk var ret van-
skeligt at gå hen til folk og 
spørge dem om noget med et 
kamera kørende.

"Jeg håbede seriøst ikke at 
komme til at gøre noget for-
kert," siger han.

I videoen fortæller de om 

honningkagerne, UNESCO-ver-
denskulturarvbyen Christians-
feld, hvor de ægte honningka-
ger kommer fra - blandt andet 
på tysk -, og har i et godt tre 
minutter langt indslag klippet 
folks meninger om honning-
kager sammen til en video.

Professionelt arbejde
"Den var professionel og gen-
nemtænkt og godt klippet 
sammen. Vi fik rigtig mange 
videoer tilsendt. Men ingen 
var så god som denne," sagde 
Kamille fra Educas, som over-
rakte præmien.

Der var ikke kun præmi-
er til de fire drenge: Gruppen 
med Mathias, Louise, Ida og 
Anna vandt en ugepræmie, 
som består af biografbilletter 

til hele klassen. De fire havde 
lavet en video om tre af julens 
sikre tilbehør, æbleskiver, klej-
ner og brunkager.

"Jeg synes, at det var ret 

grænseoverskridende at skul-
le spørge folk på gaden, hvad 
de mener om småkager," men-
te Anna, som nu skal diskutere 
med resten af klassen om, hvil-
ken film de skal bruge de 25 
biografbilletter på.

Hvilken film?
"Starwars," kommer et promp-
te fra Mathias, eneste dreng i 
smkåkage-gruppen.

"Åh nej, bare ikke det," lyder 
svare fra en af pigerne.

Der er lagt op til diskus-
sion i 6.a på Rungsted Skole. 
Der er 13 drenge og 12 piger i 
klassen. 

Du kan se vindervideoen 
på Educas Facebook-side på 
www.facebook.com/Educas.
Skoleportal/
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Jeg håbede seri-
øst ikke at komme 

til at gøre noget 
forkert

Jonas, 6.a Rungsted Skole

De ægte honningkager er de bedste
Fra venstre Laurits Blix Glud, Gustav Schulze, Anders Vesterholm Lauesen og Jonas Juhl Michelsen vandt hovedpræmien i Educas video-
konkurrence. Fotos: Fred Jacobsen

Ida Rodis Clausen, Louise Bloch Thomsen, Mathias Ravn Holtz og Anna Barbara Lottrup med en stribe bio-
grafbilletter som præmie som ugevinder. Nu skal klassen finde ud af, hvilken film, de skal se.

MuSIk Når Njord Biennale for 
første gang løber af stablen 
den 28. januar – 1. februar 
2016 vil det være med fløjteni-
sten Hélène Navasse som en af 
de gennemgående kunstnere. 

Til daglig er 42-årige Hélène 
Navasse fløjtelærer på Hørs-
holm Musikskole, hvor hun 
har såvel soloelever som fløj-
teensemblet 'Kolibrierne'. 

Njord er Københavns nye 
biennale for ny, nordisk musik, 
kunst og kultur. Under temaet 

'Colour of Sound' sættes mødet 
mellem ny musik og billed-
kunst, og forholdet mellem 
musikkens klangfarver og bil-
ledkunstens farveklange under 
lup af højt profilerede kompo-
nister, musikere og kunstnere.

Nusik tilegnet Hélène
Under Njord Biennale vil der 
være mulighed for at høre 
Hélène Navasse ved tre kon-
certer med hvert sit program, 
oplyser Hørsholm Musikskole 
i en pressemeddelelse. 

”Den 28. januar spiller jeg 
stykket 'Autumn, What is Your 
Plan?' skrevet i 2015 af kompo-
nisten Peter Bruun og tilegnet 
mig,” fortæller Hélène Navas-

se. Koncerten er en late night 
Koncert i Dansehallerne.

Tilbage i 2008 fik hun des-
uden værket 'Innocent Mind 
and Day' af samme komponist 
tilegnet sig. 

Unik opførelse
Lørdag den 30. januar er Kon-
certkirken vært for en koncert, 
hvor Hélène Navasse kan ople-
ves i to værker. Det første værk, 
'Sombre' fra 2012 af Kaija Saari-
aho, er en helt unik opførelse, 
idet fløjtenisten skal gives sær-
lig tilladelse fra komponisten 
for at få lov at spille værket.

Hélène Navasse er den før-
ste fløjtenist, der har fået lov 
at spille det efter uropførelse 
i 2014 Camilla Hoitenga som 
solist.

Ved samme koncert opføres 
ligeledes den danske kompo-
nist Niels Rosing-Schows 'Aus 
Atmen.' 

"Niels og jeg har arbejdet 
sammen i mange år. Han er 
lige nu i gang med at skrive en 
basfløjtekoncert til mig," for-
tæller Hélène Navasse.

Kun spillet i DK én gang før
Igen søndag 31. januar spiller 
Hélène i Koncertkirken. Denne 
gang er det værket 'Terrestre' af 
Kaija Saariaho, der er på pro-
grammet. Den er kun blevet 
spillet én gang før i Danmark, 
da Kaija Saariaho modtog Son-
ningprisen i 2011. 

Billetter til koncerten kan 
købes via Njords hjemmeside 
www.njordbiennale.com

Du vil iøvrigt kunne opleve 
Hélène Navasses og Musiksko-
lens fløjteensemble 'Kolibrier-
ne' til Musikskolens store årli-
ge koncert i Trommen tirsdag 
den 9. februar.

 -timm

Hélène indtager njord Biennale

På Hørsholm Musikskole er de stolte 
af deres fløjtelærer Hélène Navasses 
kompetente og levende undervisning. 
På weekendens Njord Biennale er 
hun tilmed en central figur på scenen. 
PR-foto

Fløjtelæreren fra Hørsholm Musikskole 
har central rolle i den nye internationale 
komponistbiennale

6.a på Rungsted Skole vandt 
hovedpræmie i videokonkurrence om jul


