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1. Fantastisk forårscafé
Torsdag den 2. maj var der traditionen tro en
velbesøgt forårscafé på Faaborg Gymnasium.
Dramaeleverne opførte egne fortolkninger af
August Strindbergs Frøken Julie og Line
Knutzons Først bli´r man jo født.
Musikeleverne spillede egne kompositioner
samt versioner af numre, der spændte fra
moderne popmusik til cubansk rumba.
Mediefagseleverne viste kortfilm, der havde
så forskelligartede temaer som held i
kærlighed, venskab og fisk der går af krogen.
I A-fløjen udstillede billedkunsteleverne
deres værker med temaet ”metamorfoser”,
og eleverne havde udtrykt sig på talrige
måder fra installationskunst til skulpturer.
Alt i alt et arrangement, hvor det skinnede tydeligt igennem, at der havde været et stort forarbejde til
opførelserne. Flere elever og lærere havde taget påskeferien i brug, for at give publikum en god oplevelse.
Skolen kommer til at nyde godt af denne kreativitet, så tak til elever, lærere, serviceafdelingen og publikum
for et flot afviklet arrangement.
Morten og Jesper

2. Årsfest på Faaborg Gymnasiam
Fredag den 10. maj kl. 17.15 er der årsfest på skolen.
3.g’erne vil ankomme i spændende køretøjer, og der
vil blive danset les Lanciers iført den stiveste
gallapåklædning. I år deltager en større andel af 1.- og
2.g’erne til middagen end tidligere, og eleverne har
mulighed for at medbringe en gæst udefra. Der vil
være diskotek i kantinen, og efterfølgende vil Jimilian
underholde på scenen. I biblioteket kan man nyde
kaffe/te og småkager i mere rolige omgivelser.
Vi glæder os til at se de mange tilmeldte til årsfesten.
Morten og Jesper

3. Faaborg Gymnasiums elever m.fl. udgiver bog
Bogen ”RÅSTOF” præsenteres i aften kl. 18 i Ungdomshuset på Byskolen i
Faaborg. Årets forfatterhold består blandt andre af nuværende elever og
tidligere elever fra Faaborg Gymnasium:
Sofie Rimmer Andersen (3n), Laura Vigelsø Kjær (3d), Laura Lindrup Mygh
(3d), Anna Skovlund Kristensen (3d), Benjamin Blirup Cilleborg, Frederikke
Malling Hansen, Laura Lykke Rauer Glavind og Tenna Wahl.
Læs evt. mere her: https://www.fyens.dk/faaborg-midtfyn/Unge-forfatter-spirerudgiver-faelles-bog/artikel/3345756

