Referat fra mødet den 25.2.2015 Nordisk Ljus:
Vi mødte 21 gildebrødre og en gæst i spejderhytten i Birkerød.
Astrid bød velkommen og vi sang "Jeg vil male dagen blå".
Nordisk lys er et event ,under Nordisk Råd, som i sommeren 2014 har samlet 75 unge mellem 14 og
16 år, fra Grønland, Finland, Sverige, Island og Norge.
Mira Møller Hallund søgte og var en af de 4 fra Danmark, som blev udvalgt af en gruppe på 458
unge kunstnere.
De 75 nordiske unge kunstnere, repræsenterer områderne cirkus, teater, dans, musik og kunst.
Mira er 17 år og moderen er animationsfilmsinstruktør og faderen er marinemaler og tidl musiker.
Hun har altid været kreativ. Allerede da Mira var barn har hun lagt stemmer til moderens
animationsfilm og til Anders Morgenhalers "Princess".
Miras gruppe på 14 havde første stop på Island, hvor de sov på en skole og havde deres sovepose
med.
Gruppen arbejdede på en nedlagt fiskefabrik, hvor opgaven var videokunst.
Andet stop var Ålandsøerne hvor de lavede animationsfilm. Til orientering skal der 24 billeder pr
sekund. Så der er ikke noget at sige til at det tager tid. Teknikken hed Stop Motion animation.
De boede og arbejdede på et gl. Hospital i byen Mariehamm.
Tredje stop var Tallinn, så de sejlede tilbage til Stockholm og derfra til Tallinn.
Her arbejdede de med "vita Vrap" foliefilm i en offentlig park. De lavede en slags spindelvæv
mellem træerne. Om aftenen havde de bål omkring kunsten hvori lyset reflektere.
Sidste stop var Finland.
Her mødtes alle de 75 unge fra de forskellige kunstarter.
De havde en uge til at lave en festforestilling, hvori alle kunstarterne deltog.
Selve forestillingen tog 2 timer og der var ca 2000 tilskuere.
De unge brainstormmede og enedes om noget fælles nemlig mytologien, understøttet af Grønlands
musik og laplandsk jodlen.
Mira viste klip fra festforestillingen, hvor der var bygget en kæmpesene ud over vandet.
Tilskuerne sad på bredden.
Selve Miras tur var understøttet af klip og billeder.
Mira brugte et meget beskrivende sprog og anvendte mange superlativer.
Mira har fået en oplevelse for livet, venner i norden og fået et personlig boost af selvtillid.
Efter klapsalver til Mira sluttede vi af med " tænkedagssangen"
PS man kan se glimt fra Nordic Light på You tube:
www.youtube.com/watch?v=Sn7yzUhyVBk
Referent Lena GIM i Ravnsholt Gildet. 26. februar 2015

