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TOPPEN – ALT OG LITT TIL
Det er godt å være på en skole som lever, der det skjer mye både i
undervisningen og på fritiden. Og det gjør det hos oss om dagen.

Vi på Toppen kjenner at vi er

TEATER

heldige. Vi er i en kommune

På teaterlinja er de i full gang med hovedproduksjonen i år «Rom rives» av Vibeke

hvor smittetallene har vært
minimale, skolehverdagen går

Preus Bech. I tillegg har vi tidligere elev Jarand Barkved fra Høgskulen på Vestlandet,
som skal ha regieksamen på deler av stykket. Forestillingene spilles i uke 11.

som normalt, vi har fantastisk
flotte elever og masse positivt
som skjer.

PODDEN PÅ ODDEN - PODKAST
Elevene Richard Hunstad Stahl, Marie Rodahl (Kreativ MIX) og Kathrine Sollien
(Teater) har gått i gang med en frisk podkast om livet på skolen. De har sending hver
søndag på SOUNDCLOUD.COM.

ALPINTUR TIL GRONG SKISENTER
De aktive linjene har en tradisjon i uke 7, og det er å dra på alpintur. Vanligvis går
den til Sverige, men det ble jo ikke et alternativ i år. Grong Skisenter var ingen dårlig
erstatning, og Friluftsliv LETT og Fjellsport og Kajakk fikk noen fine dager der.

KONSERT MED SIVERT HØYEM
Kulturelt sett har det vært få tilbud utenfor skolen dette skoleåret. Det har gitt noen
færre muligheter for linja Sceneproduksjon til å delta på eksterne arrangementer.
Da vi fikk muligheten til å invitere Sivert Høyem til å avslutte sin Solo Acoustic Tour
2021 i Mosjøen Kulturhus, tok vi sjansen på å arrangere konserten. Etter at vi hadde
fylt opp salen med elever og ansatte, solgte vi billetter til fansen i Mosjøen. Det ble
en stor suksess og en nydelig stund for de 200 heldige i publikum.

NESTE SKOLEÅR
Det er veldig hyggelig at vi har mange som har lyst til å være elev på Toppen til
neste år, og på noen linjer begynner det allerede å bli trangt om plassen. Det ser ut
til at flere ungdommer har sett mulighetene i folkehøgskolen nå i koronatiden. Hos
oss har vi en stor kohort, og vi merker lite til restriksjonene i samfunnet utenfor.
Nye renoveringsprosjekter står på trappene, og nå er det det ærverdige Tårnbygget
som står for tur. Det er et stort og spennende arbeid å utforme bruken av huset
framover, og de nye mulighetene det gir oss.
Vi er også snart ute med et nytt linjetilbud «Streaming og Liveproduksjon». Det blir
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spennende å se hvordan den slår an framover. Vi gleder oss til å kunne streame fra
skolen og andre ting vi deltar på.

Nå går det mot vår og lysere tider, og vi ønsker alle sammen fine dager framover. Ta
gjerne kontakt med oss om det skulle være noe du lurer på.

toppen@vefsnfolkehogskole.no

Vi høres!

https://www.vefsnfolkehogskole.no/

Ha det godt så lenge 😊
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