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Duerlunds forvandlingsrolle og en ny madfar til
Kenneth Emil og Grytebust

 18. marts 2018, Fyens Sti�stidende, Sektion 1, Side 15, Helge Rasmussen heras@fyens.dk..., 342 ord, Id: e6ab637f

NAVNLIGT.

. Det er en erfaren herre, der spiller titel-dobbeltrollen i
Fjordagerscenens musicalopsætning, " Jekyll & Hyde". Kenny
Duerlund, 26 år, er kendt i Fjordagerregi med hovedrolle i "
Hair" for et år siden, som endda udløste en musical award.
Store roller i " Grease" på Nyborg Vold og i " Rock of Ages" på
Elite Teater er andre præstationer, der er bemærket.

Ved siden af synger Duerlund, spiller guitar og klaver og
indspiller sin egen musik.

30. marts klokken 19.30 i Fjordagerhallen, dere�er de syv næste a�ener samme tid,
kan man opleve Jekyll, Hyde og de andre aktører.

. Kenneth Emil Petersen, Sten Grytebust og de andre pro�er i Ådalen har fået ny
madfar, der sørger for nærende mad i OB's restaurant.

Sune Højris Westphal, uddannet slagter og pølsemager hos slagteren på Faaborgvej i
Odense, er ny forpagter og kommer fra et job hos Teglgaard i Tarup Center, som
Westphal har været med til at starte.

Indtil drømmen om at blive selvstændig og et godt tilbud fra OB fik pølsemageren over
i andet end pølser som dagens ret. Privatfester i restauranten på første sal bliver en del
af forretningen foruden servicering af ansatte, små og store medlemmer og stribede
tifosi.

. Fem færøske kunstnere, der er gode venner, udstiller sammen i Nordatlantisk Hus i
Odense. " Frænder" hedder udstillingen med Pól Skarðenni, Eyðun av Reyni, Guðrið
Poulsen, Joel Cole og Edward Fuglø.

Tilsammen spænder de over Skarðenni og Reynis landskabsinspirerede malerier til
Poulsens keramiske skulpturer, Coles træskulpturer og Fugløs installation " Group
Meeting" med tre meter lange cowboybukser, der holder et privat møde.

Se frændekunsten frem til 12. maj.
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. " Hvorfor stemte S ja til lockout?" Gule sedler med den tekst røg til vejrs rundt i salen,
da Peter Rahbæk Juel steg på talerstolen ved Odense Lærerforenings
generalforsamling for at holde sin borgmestertale til Odense forsamlede lærerflok.

Rahbæk Juel var just arriveret fra KL's topmøde, hvor socialdemokratiske topfolk, ham
selv inklusive, uden at kny gik ind for lockouten.

Så var det nok noget nemmere at klare humoristiske revydrillerier i Skibhusrevyen en
uges tid før. Her kunne borgmesteren grine med.

Kenny duerlund, erfaren musicalaktør og Musical Award-vinder. sidst i marts i
Fjordagerrolle som Jekyll & Hyde. Privatfoto

sune Højris Westphal, ny forpagter i Cafe Ådalen. privatfoto

Lige på kanten af truende lockout og måske endnu et lovindgreb holdt Odense
Lærerforening generalforsamling, og det bliver anne-Mette Kæseler Jensen, der
som ved sidste lovindgreb skal holde samling på tropperne. Hun blev genvalgt
uden kamp som formand to år frem. som for øvrigt også næstformand Dennis
vikkelsø. Farvel derimod til tine Steendorph, ida Clemensen og anette Essler
Helmer, der alle trak sig fra styrelsen. På billedet ses den nye styrelse, fra venstre
næstformand dennis Vikkelsø, Jan andersen, Rosengårdskolen, Charlotte Holm,
lokal styrelse og landsstyrelse, Niels Munkholm, Rosengårdskolen, formand Anne-
Mette Kæseler Jensen, fællestillidsrepræsentant anders Sund Pedersen, line Mørk
og Nirmin Hamad, begge H. C. Andersen skolen, samt anette vestergaard Madsen,
tingløkkeskolen. de tre sidstnævnte er nye i ledelsen. Foto: erik schmidt
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