Dagbogs indlæg d. 21/03-06
Af: Daniella, Kevin, Siri og Sofie
Denne dags forløb var bestemt for fieldwork i de individuelle grupper. Derudover var det i dag, der
var sat deadline for vores powerpoint show (bedre kendt i de bedre kredse som power puff
præsentationer!) til præsentation af Danmark i morgen på den canadiske folkeskole.
Dagen startede med et morgenmøde kl. 9:30, hvor hele klassen samledes for en kort briefing over
dagen. Midt i det kaotiske inferno af informationer (Rolf og Merete!) faldt dagens første guldkorn
fra vores medstuderende (vi praler ikke!). Vi ved nu alle, at en tysk emigrant rent faktisk
KOMMER fra Tyskland! ( ja ja … morgenstund har guld i mund!).
Derefter fik alle ellers travlt med at færdiggøre deres præsentationer til klokken tolv. Og herefter
var der frie tøjler for udfoldelse af diverse lyster for et par timer (Bjarke host.. i .. HOST HOST ..
bad med .. HOST HARK RALLE RALLE (bliver kvalt)… Sofie….!)
Imens dette drama udspillede sig, foretog –mere fornuftige- piger sig shopping og spisning i
DOWNTOWN Vancouver. Særdeles uventet (men ganske belejligt) faldt de over optagelse af en
serie. Og af hvilken serie!?! Smallville! By the way: kører den på TV3 (læg især mærke til tre flotte
piger med henholdsvis brunt, lyst og rødt hår i baggrunden af en voldsscene!). De så selvfølgelig,
seriens abzolutte zuperztar, Tom Welling (aka. Clark Kent aka. supermand) udføre de mest frække
stunts!
Og efter endnu en lektielæsnings periode var det tid til
generalprøve på vores fremlæggelser! Hver gruppe var
tildelt tre minutters underholdning! Men folk havde
mere på hjertet end som så, og vi blev derfor sendt
tilbage på værelserne med besked om at begrænse os
lidt!
Vi har nu opholdt os i Canada i halvanden uge, og
stadig kan vi undre os over diverse canadiske
normaliteter. For eksempel hvorledes folk, især
butiksassistenter, kalder én diverse kælenavne. Så som
sweetie, som canadier er rørende enige om at kalde
Siri, Daniella honey og Sofie (ti hi) doll… tjha og
indtil nu har ingen rigtig tiltalt Kevin! (lader som
ingenting i ved!!!)

Tom Welling som spillersupermand i Smallville

Og så blev resten af aftenen ellers en ren siesta. Folk
tog i biografen, spiste japansk, tja medens andre igen
gjorde et visit i hotellets køkken for at spise levninger.
I selskab med en ”italiener” og en brasilianer, der hver
især stod og kokkererede eksotiske og
rigtiggodtlugtende retter (vi var overbevist om, at de

tilberedte scoremad!). Og lige som vi var på vej ud af døren efter at have spist et sørgeligt måltid og
vasket op (og for øvrigt fundet ud af, at vi havde låst os selv ude!) tilbød brasilianeren os sit selskab
og en bid af HANS mad! Obrigada hr. brasilianer!

Vi lod os for øvrigt ikke narre af de uskyldigt udseende dåser, uden etikette, som han drak af! Jo
jo… Manden var skam i besiddelse af øl (dansk Carlsberg med alkoholprocent på omkring de 2…
trist!).
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