
Som man känner för det. Johanna Högardh (närmast kameran) och Joline Scheffler övar streetdance i gamla biografen Reflex i Cetinge, vägg i vägg med fritidsgården, 
i sommar på olika sätt, men tar "ledigt" från de schemalagda aktiviteter som varit under vintern och våren. 

De fortsätter att dansträna 
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"Vi vill ha fritt från fritidsgården också" ^ ^ 
CETINGE. - Vi vill inte sit
ta inne på fritidsgården 
på sommaren. Vi vill ha 
fritt från det också, sä
ger 16-åriga Joline 
Scheffler på HB-husets 
fritidsgård i Cetinge. 

HP träffar henne tillsam

mans med kompisen Johan
na Högardh. De båda jämn
åriga tjejerna har under vå
ren varit på fritidsgården 
mer eller mindre var och 
varannan dag. Av i huvudsak 
enda anledning: att få träna 
dans. 

De båda deltar med liv och 
lust i street- och breakdance-

projekten i Getinge och sat
sar just nu nästan all ledig 
tid på sitt intresse. I sommar 
ska de vara med och spela in 
videos med sin dans. 

- Vi kommer att träna 
mycket själva, inte bara med 
vår ledare. På söndagarna 
kommer vi nog att åka ti l l 
Halmstad för att vara med 

på breakdancen där, säger 
Johanna. 

Just nu i dag, då sommar
lovet börjar, ser de båda 
flickorna ett skifte för sina 
intressen och fritidsaktivite
ter (skejtåkning och kompi
sumgänge ingår också). Jo
hanna Högardh uttrycker det 
som att hon vill ha "ledigt 

från fritiden" också, all den 
schemalagda tillvaro som 
varit under vintern och vå
ren och inte bara skolans. 

- På sommaren vill man 
göra det man känner för 
den dagen, även om det är 
sådana grejer som man gör 
under övriga året, säger Jo
hanna. Det gäller nog alla. 

- Varför ska man vara på 
fritidsgården, när det är sol 
ute och man vill åka och 
bada? Sitta och spela play-
station? Det kan man lika 
gärna göra hemma, säger Jo
line Scheffler. 
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