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ÅMOT: Skoleplassen 
er full av ungdoms-
skoleelever som øver 
inn dansen de skal 
vise på kulturhuset 
under MGP-finalen. – 
Det er Melodi Grand 
Prix-feber på Rena. Og 
vi har hatt den mor-
somste skoleuka ever!
Rune Hagen 
rune.hagen@ostlendingen.no

15 år gamle Linnea Rustad går i 
klasse 10 A ved Åmot ung-
domsskole. Hun går i svart t-
skjorte med Subwoolfer i gule, 
hissige farger. Rett under står 
det i mindre skrift: #europa-
visjonpårena.

– Det er MGP-finale på lør-
dag. Kulturhussalen er neste 
fullsatt allerede med 300 re-
nainger. Kan det bli bedre, spør 
hun.

ekstra spesielt
Emilie Nygård Brenden (15) i 
klasse 10 B legger til:

– Det er ekstra spesielt og 
kult at låten er laget på The 
Woods på Rena. Det er ikke 
hver dag det er så intenst spen-
nende som nå. Rena er en liten 
plass. Men det er godt å vokse 
opp her, forklarer hun.

– Jeg tror vi kan gi Rena ter-
ningkast seks akkurat nå, smi-
ler Hedda Marie Andersen.

Fengende og flott
– Hvordan er låten?

– Fengende og flott. Den er 
lett å danse til, lett å nynne til. 
Du blir glad av å høre på den. 
Den er veldig TikTok, og så er 
dansen kjempekul, fastslår 
Linnea Randin (15).

10.-klassingene har hatt en 
helt spesiell uke etter at kul-
turhusleder Yngve Sekkelsten 
tok kontakt med musikklærer-
ne ved ungdomsskole med øn-
ske om å bidra til ekstra MGP-

fest i storsalen.Responsen kom 
raskt. 

Musikk-, sal og scenelærer 
Sarah Agnes Vold Johnsten 
spilte selv fele for blant annet 
TuVeia, som kom til den nor-
ske MGP-delfinalen i fjor. Hun 
spiller også på andre produk-
sjoner på studioet til The Wood 
i Rena sentrum.

Andre musikklærere ble 
også med.

dans på rekordtid
Elevene jublet og lærte seg 
dansen på rekordtid. Forrige 

lørdag opptrådte 40 elever i 
kulturhuset i forkanten av den 
direktesendte kvalifiseringen 
på NRK. 

Subwoolfer gikk til finalen.
Og nå har NRK vært til stede 

for å lage opptak med ung-
domsskoleelevene foran lør-
dagens finale.

– Vi er heldige som har så 
kreative og flinke musikklære-
re, skryter tiende klassingene.

stor opptur
Om få uker er de ferdig med 
ungdomsskoletiden, der deler 

av tiden har vært preget av 
korona og hjemmeskole.

– Den siste uka har vært helt 
topp. Vi har fått være med på 
forberedelsene, og vi har fått 
gleden av å danse sammen. 
Med 40 elever du kjenner på 
skolen, er det ingen grunn til å 
ha sceneskrekk. Det hadde 
vært mye skumlere om vi skul-
le stått på scenen alene.

hvem er bak maskene?
Det store samtaleemnet den 
siste tiden har uten tvil hvem 
som skjuler seg bak maskene i 

Subwoolfer.
– Vi har gjettet flere navn. 

Men tror egentlig det er Gaute 
Ormåsen eller Ben Adams. 
Maskene gjør det ekstra kult. 
Da blir alle nysgjerrige, sier 
Linnea Randin.

– Hvem vinner finalen?
– Vi håper selvfølgelig på 

Subwoolfer med «Give That 
Wolf A Banana». Men vi er uan-
sett klare for stormende jubel 
og fest i storsalen. Vi skal dan-
se – og for oss er Subwoolfer al-
lerede en vinner – uansett 
hvordan det går. Heia Rena!

■ MGP-feber med fullsatt storsal: 

– subwoolfer og rena 
blir uansett vinneren

KUle: - Vi håper på at Subwoolfer skal vinne. Og vi gleder oss til å danse i en fullsatt storsal på Rena, sier tiendeklassingene Jenny Skogheim 
(tv) og Stella Mari Nordholm. Den ukjente ulven i midten. 40 elever på Åmot ungdomsskole deltar i dansen og på festen. FOtO: rUne hagen

PÅ sCenen: - Det er ingen grunn til å ha sceneskrekk når vi er så 
mange som danser på scenen sammen, sier tiendeklasseelever fra 
Åmot.  FOtO: eiriK Jeistad, ÅmOt KOmmUne

FeBerhett: Ungdomsskolevene på Rena har allerede opptrådt 
med den norske MGP-dansen «Give That Wolf A Banana»  på scenen. 
Nå har også NRK vært på opptak foran lørdagens finale.  
 FOtO: eiriK Jeistad, ÅmOt KOmmUne

KJemPemOrsOmt: 
Musikklærer Sarah Agnes 
Vold Johnston er selv en del av 
The Wood-miljøet og har vært 
sterkt delaktige sammen med 
andre musikklærere til at 40 
ungdomskoleelever opptrer med 
MGP-dans på kulturhuset.  
 FOtO: rUne hagen


