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ÄLVÄNGEN. Det mest är annorlunda 
för Kulturföreningen Teatervinden 
den här gången.

För första gången är spelplatsen 
Älvängens Folkets Hus och många i 
ensemblen är nya, liksom regissören 
Åza Rydberg.

Dessutom är affischen för "Ing-
eborg – en sann historia", som ska 
klä Ale fram till mars, en annorlunda 
variant.

Kvinnan, eller konstnären, bakom den säreg-
na affischen (se till höger) är Anna Sefve som 
är en av medlemmarna i föreningen. Med 
modern teknik har hon gett bilden av Skepp-
landas gamla ålderdomshem nytt liv. 

– Jag tycker att det är ett mästerverk, säger 
eldsjälen och teaterräven, Kent Karlsson.

Det är med stolthet han visar upp Sefves 
verk som förhoppningsvis ska medverka till att 
de tjugo föreställningarna blir utsålda. Premi-
ären är lördag 3 mars.

– Vi har redan lyckats sälja tre av föreställ-
ningarna. Företag och organisationer blir allt-
mer intresserade av att köpa en egen föreställ-
ning att bjuda in personal, kunder och leveran-
törer till, berättar Kent Karlsson.

Repetitionerna är i full gång. Stämningen 
är på topp och förväntningarna är naturligtvis 
stora. En del i ensemblen gör scendebut, andra 
har varit med ett tag. Bland dem märks själv-
klart Kent Karlsson själv, men också Christel

Olsson-Lindstrand och Ulla-Britt Sand-
gren är med.

– Fast det är våra unga skådespelare som ger 
liv åt den här föreställningen. De är helt suve-
räna, lovar Kent Karlsson.

Pjäsen Ingeborg är en gripande och sann be-
rättelse från början av 1900-talet. Den lyckliga 
Ingeborg tvingas till fattighuset när maken dör. 
Barnen säljs ut och sorgen blir total.

– Det mest intressanta med Nils Kroks pjäs 
är att den behandlar saker som samhället fort-
farande inte har löst, trots att det har gått över 
hundra år.

Föreställningen omges också av skickliga 
musiker. Ledmotivet är skrivet av kapellmäs-
taren Leif Laudinger, en engagerad kraft som 
Teatervinden träffade i samband med med-
eltidsspelet i Kungälv. I orkestern finns flöjt, 
cello, synth och gitarr.

– Allt är perfekt komponerat och vår skick-
liga regissör, Åza Rydberg, använder musiken 
på bästa sätt.

Det verkar som vi har något stort att se fram 
mot i början av mars.
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Varvet, Lödöse 
Vard 16-19 Lör 11-15Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

WALLANDER 
HEMLIGHETEN

11-åriga Johannes hittas död i en 
bergskreva. Obduktionen visar att 
han blivit våldtagen och därefter 

ihjälslagen. Kriminalinspektör 
Stefan Lindman får det otacksamma 
uppdraget att informera om mordet 

till pappan.

Med Krister Henriksson,
Johanna Sällström och Ola Rapace

Söndag 14/1 kl 18.00
Entré 70 kr. Från 15 år.

Kommande

21/1 Matine - Bortspolad kl 15.00

21/1 Göta Kanal 2 kl 18.00

Premiären närmar 
sig för Ingeborg

– lokalkrogen för alla

NYA

– Hos oss kan du alltid hämta 

Pasta - Pizza - Kött - Fisk eller Sallad

NATTÖPPET TILL 02.00

varje fredag & lördag

BESTÄLL PÅ 0303-74 92 30

Dagens Lunch - Alltid kött och fi sk eller pizza- och pastabuffé

Öppettider: Måndag 11-14.30, Tisdag 11-14.30, 17-21, 
Onsdag 11-14.30, 17-21, Torsdag 11-14.30, 17-21, 

Fredag 11-14.30, 17-02, Lördag 13-02, Söndag 13-20.

SUGEN PÅSUGEN PÅ
NÅGOT GOTT?NÅGOT GOTT?

- Älska handboll

Älvängens Kulturhus 21/1

PP994 kl 12.00 Ale – Bjurslätt
PP993 kl 12.50 Ale – Warta
FF92 kl 13.40 Ale – Sävehof
PP95 kl 14.30 Ale – Redbergslid
AA-pojk kl k 15.20 Ale – Mölndal
HHerrjunior klr 15.20 Ale – Torslanda

Ale HK – Rya
21/1 kl 14.15 Ale Gymnasium

Namn: Mikael ”Foppa” Forsberg
Ålder/yrke: 21/snickare

Spelar: h6, Ale HK
Familj: Mor, styvfar, 2 systrar & en halvbror

Bor: Älvängen

Veckans profil

VILL DU SPELA HANDBOLL?
Ring 0704-38 52 58

stöd Ale HF

Gör som


