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Manipuleret,
forført og ikke
mindst hustlet
✷✷✷✷✷✷
Læn dig godt tilbage og vær forberedt
på at blive forført af
glimmer, glitter, glamour, løgn og bedrag. Hvad kræves
der af en rigtig
amerikansk hustler? Og hvordan
undgår man at blive
fanget i løgnenes
spind?
Af Camilla Maria
Petersen
"Noget af det følgende
har rent faktisk fundet
sted", sådan indledes
filmen som er løst baseret på operation Abscam, som fandt sted i
USA i 1970'erne.
Omdrejningspunktet
er FBI's fejltagelser i
forsøget på at gøre op
med korruptionen i
USA, med hjælp fra
professionelle hustlere.
Iført
halvfjerdserjakkesæt, toupé og tonede briller, brillerer
Christian Bale i rollen
som Irving Rosenfeld,
der gennem hele sit liv
har lært, hvordan man
manipulerer, snyder og
bedrager folk så han
selv får gevinst.
Da han en dag forelsker sig i den mindst lige så manipulerende,
men også forførende
Sydney Prosser (spillet
af Amy Adams), kommer de begge to ud i

problemer, som vil vise
sig kun at kunne løses,
hvis de samarbejder og
snyder FBI, amerikanske gangstere og tilmed folk de holder af.
Men tillid er en mangelvare hos de to og
kan de egentlig stole
på hinanden?
American Hustle har
fanget 70'ernes tidsånd
og er både komisk, alvorlig og ualmindelig
forførende. Det er en
film, hvor alt er omvendt; skurkene er kloge, heltene er dumme
og skuespilpræstationerne fantastiske.
Det er derfor ikke
overraskende, at filmen
var nomineret til syv
Golden Globes og
vandt
for
bedste
kvindelige hovedrolle
(Amy Adams) og bedste kvindelige birolle
(Jennifer
Lawrence)
ved prisuddelingen den
12. januar.
American Hustle får
fem ud af seks stjerner
for at være ualmindelig
underholdende, for sjove, skæve og gennemførte skuespilpræstationer og for ikke at være forudsigelig.
Bedøm selv, hvem
der er de gode, de onde, hvem der taler
sandt eller usandt og
hvem der står som
vinder eller taber. Det er
svært, for som filmen
antyder, så er det let at
blive "hustlet".
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INNOVATION: Elever fra
3.t fra Rødovre Gymnasium fortæller om deres
erfaringer med innovation i undervisningen og
fremviser deres produkter. Foto:Charlotte
Sommerlund

Stor interesse for gymnasieelevernes innovative evner
Elever fra Rødovre
Gymnasium viste
hvordan man blandt
andet kan bruge lokalavisen til at være
innovativ, da der var
innovationskonference for uddannelsesområdet.
Af Charlotte
Sommerlund.
Tirsdag d. 21. januar var
en flok 3.g elever fra
Rødovre Gymnasium på
innovationskonference
på Tårnby Gymnasium.
Over 100 lærere fra 33
gymnasier og uddannelsesinstitutioner deltog.
Der var fokus på hvordan entreprenørskab og
innovation kan udfordre
den traditionelle undervisning og stimulere til
en mere aktiv form for
læring og give foretagsomme elever.
Efter de eksterne oplæg, bl.a. fra Fonden fra
Entreprenørskab
gik
interesserede lærere på
besøg på elevstande,
hvor eleverne fortalte
om deres erfaringer med
innovativ undervisning.

Preventing
Dropout.
Kommunikationsmedarbejder
i
Preventing
Dropout, Charlotte Sommerlund var forbi Rødovre Gymnasiums stand
for at tale med eleverne.
(Rødovre Gymnasium er
med i Preventing Dropout, et Øresundsprojekt
med 12 danske og svenske skoler, hvor formålet
er at motivere flere unge
til at gennemføre en
ungdomsuddannelse.
Projektet er 3-årigt og
får støtte fra Region
Hovedstaden og EU).

år. Det ene var i fagene
dansk, samfundsfag og
matematik, og endte
med en særudgave af
Rødovre Lokal Nyt og i
forløbet "Fremtidens by"
arbejdede eleverne med
modeller og databehandling om, hvordan
man kan fremtidssikre
Rødovres by - og trafikudvikling i fagene naturgeografi, samfundsfag,
mediefag og matematik.
"Det spændende ved
innovationsforløbene er,
at der er fokus på en
konkret problemstilling
og anvendelse og må-

Det spændende ved innovationsforløbene er, at der er
fokus på en konkret problemstilling og anvendelse og
måske endda en kunde i den
anden ende
To tværfaglige forløb.
Eleverne fra Rødovre
Gymnasium gav udtryk
for stor begejstring for
innovation i undervisningen, som de arbejdede intenst med i to tværfaglige forløb sidste for-

ske endda en kunde i
den anden ende", fremhævede flere elever.
"Vi har eksempelvis
været på besøg på et
spildevandsanlæg for at
kunne arbejde med
Rødovres
byplanlæg-

ning, og bagefter været
oppe og præsentere vores forslag på kommunen", uddybede eleverne.
Lange dage. Andre elever er optaget af det
tværfaglige i innovationsforløbene.
"Selv om det var hårde
forløb med lange arbejdsdage, var det fedt
at kunne kombinere sin
viden fra samfundsfag,
matematik,
naturgeografi og mediefag, det
giver én en ny dimension, som sammen med
det at arbejde med konkrete problemstillinger,
hjælper en til at blive
mere kreativ", forklarede
de. Der var en del elever, som gav udtryk for
at de innovative forløb
var hårde, men ingen af
dem jeg mødte, ville have undværet oplevelsen
og mange vil faktisk gerne arbejde med innovation i fremtiden.
"Det gør nemlig noget
ganske særligt for motivationen", som der var
bred enighed om på
standen.
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