Kasper:
Hej jeg er en som så jeres teaterstykke i Østofte skole i torsdags.
Min kommentar er det I laver er rigtig godt. fordi at I bare finder på noget som I digter og så bliver det
ligesom et teaterstykke som I har øvet på. der er også noget at det sjove f.eks. der når kongen skal have
sprøjten i Nørreballe
i får 5 ud af seks stjerner
Nanna Bak:
Hej med jer.
Jeg er helt vild med jeres forestilling, og synes det er utroligt at I tør at optræde på sådan en sjov måde, for
da jeg så det, var I sjove og lavede ansigter, men jeg synes alså det var godt.
Det der også er godt er at vi selv får lov til at digte den lidt selv.
Det er det gode ved det.
Nå men så har jeg ikke mere at sige
hilsen Nanna
Carl Emil Johansen=):
Det var et okay stykke.
Det var nok for lidt mindre børn.
I er utrolig gode til det.
Efter min mening skulle i lave et tvprogram, som er direkte så man skal ringe ind og sige hvad i skal lave.
Altså et tvimproviser program.
Ellers så har jeg ikke så meget at sige til det, kun at det ville blive bedre med nogle bedre stole, så kan man
bedre holde konctrationen.
Hhtng (oversat)Hej hej til næste gang fra Carl.
Trine Sofie
Hej jeg syndtes jeres forstilling var
rigtig sjov! jeg går på lind skole. jeg
håber i kommer og viser en forstilling igen!
knuzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzer
Trine!!!!
Michella D. Nielsen
Hej Pernille, Mihael og Lars
Jeg synes I var fantastiske, jeg kan ikke forstå
hvordan I kan lave sådan en enestående scene.
Det fantastiske er at I kunne synge og spille skuespil på samme tid. Det med kongen, tykke-Olga,
dronningen og Frits. Det sjove var at kongen skulle have sprøjte og sagde det gjorde ondt i Nørreballe men
jeg kan skrive meget mere men så for jeg bare ondt i hænderne
m.v.h
Michella D. Nielsen

