
DisKo 
[Klasse x + x Skole 8] har i en uke vært med på et prosjekt kalt DisKo. De 
har, i samarbeid med bandet Philco Fiction, lagd en forestilling der de 
synger, danser og spiller instrumenter. Noen har også lært seg å styre lyd 
og musikk.  

  

SANGGRUPPA 
Læreren her er Turid Solberg. Hun er medlem av Philco Fiction, og er 
vokalisten i gruppa. Planen er at sangerne skal synge sangen «Finally 1892» og 
«Liker deg». To elever er også med på å synge sangen «Horizon», sammen med 
Turid. De startet timene med å varme opp med fysiske bevegelser, og deretter 
lærte de seg teksten til Finally 1892. De ble delt opp, og skal synge i par eller tre 
på et vers. I refrenget skal alle synge sammen. 

 

BANDGRUPPA 

Her er lærerne Andreas Knudsrød som spiller trommer, og Bjarne Gustaven som 
er keyboardist i Philco Fiction. I denne gruppa spiller de keyboard, trekkspill, 
tverrfløyte, bassgitar og trommer. De skal spille sangene «The City» og 
«Bodies». De startet med å finne ut av hvilke instrumenter de kunne spille fra 
før, og bestemte ut ifra det hvilke instrumenter hver av personene skulle spille i 
forestillingen. Gruppen var i full gang allerede på første dag, med å lære seg 
instrumentene og sangene de skulle framføre på fredag. De gikk gjennom 
sangene neste dag, og frisket opp hjernene med det de ikke husket. Dette virket 
lovende. 

 

DANSEGRUPPA 

Læreren her er også Turid Solberg. Turid har danset veldig lenge, og er lærer i 
dans på en skole i Oslo. Gruppa danser til sangene EveryDrama og Bodies. De 
lærte seg koreografien til dansene, og komme også med noen egne forslag. 

 

TEKNISK GRUPPE 

Teknisk gruppe har læreren Nils, og de har laget alle barkrunnsfilmene. I tillegg 
har de vært med å styre lyd og lys. Dette er så å si det de har gjort denne uka og 
det vises et godt resultat ved avslutning showet. 

 



 
 

 

 

 

 
 


