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Glöm inte att boka
Glöm inte att boka

din Kick-Off hos oss!
din Kick-Off hos oss!

Vi på Uspastorp har 
tagit över recepten på 

smörgåstårtorna
från Engelins!

RING:RING:
0303-74 51 260303-74 51 26

eellerller

00704-16 31 72704-16 31 72

Föreläsning

Barn i dag – 
patienter i morgon?
av Peter Währborg, docent i kardiologi och 

beteendemedicin 

Onsdagen den 31 januari kl 18.30
Ale gymnasium, Teatern

Föreläsningen vänder sig till föräldrar 
som har barn i åldern 6-16 år. 

Den tar upp dagens situation om barns 
ohälsa och stressrelaterade sjukdomar, 

vad som orsakar stress hos barn och vad 
man kan göra åt det.

Välkomna!
Ingen föranmälan behövs 

– men först till kvarn gäller ...

Arr: Skolans Föräldraförening i Surte-Bohus

SKEPPLANDA. Det var 
ett ihopkok av 25 års 
produktion.

Den förväntans-
fulla premiärpubliken i 
Skepplanda bygdegård 
fick vad de ville ha 
– och lite till.

Sketcherna, sången 
och musiken i Ale Tea-
tersällskaps ”ReAgera” 
kändes lika fräscht, och 
definitivt lika roligt, 
som när det visades 
första gången.

Det var naturligtvis fullsatt i 
Skepplanda bygdegård förra 
lördagen när Ale Teatersäll-
skaps jubileumsproduktion 
”ReAgera” hade premiär. Yt-
terligare sex föreställningar är 
inplanerade, två i Skepplanda 
nästa helg och de efterföljan-
de fyra i Ale gymnasium.

Med anledning av de se-
naste årens skrattfester var 
förväntningarna inför jubi-
leumsrevyn högt uppskruva-
de. Ingen behövde dock lämna 
lokalen besviken. Tina Friis 
Hallberg, Börje Johansson 
och Birgitta Andersson hade 
lyckats få med det mesta av det 
bästa av det som skapats under 
ett kvarts sekel. Nämnde Jo-
hansson guidade publiken 
mellan de olika numren och 
serverade även hittills okända 
anekdoter från teatersällska-
pets repeterande och turne-
rande.

Kvällen inleddes på ett stil-
fullt sätt med en hyllning till 
Ale Teatersällskaps grundare 
och första manusförfattare, 
Karl Ingemar Andersson.

– Tyvärr finns inte Karl Ing-
emar med oss längre, men vi 
hedrar minnet av honom med 
melodin Livets tango  från 
den första av Ale Teatersäll-
skaps produktioner, ”Livet i 
Lögneberga”, från 1982, sade 
Börje Johansson.

Jubileumsföreställning-
en kom annars att domineras 
med inslag från 2000-talets 

kritikerrosade revyer. Trots 
att sketcherna har några år 
på nacken är de lika aktuella 
nu som då. Det skojas bland 
annat om EU, den svens-
ka sjukvården, huliganismen 
och bankväsendet. När detta 
sedan varvas med storarta-
de sångframträdanden och 
läckra dansnummer är succén 
given. Avrundningen på den 
första akten med Jerry Wil-
liams och Tina Turner är ut-
omordentlig träffsäker.

I två och en halv timme un-
derhålls åskådarna. I slutsång-
en tackar Ale Teatersällskap 
sin trogna publik, som i gen-
gäld hyllar skådespelarna och 
musikerna med mängder av 
applåder. 

Förhoppningsvis får vi se 
den populära ensemblen le-

verera mera i framtiden! Per-
sonligen ser jag redan fram 
emot 30-årsjubileumet.

Jubileumsrevy med det mesta av det bästa

”Bondförnuft” är en otidsenlig sketch som lockade till många skratt när den nu visades på ”Bondförnuft” är en otidsenlig sketch som lockade till många skratt när den nu visades på 
nytt. Börje Johansson och Sten Englund tar en kopp kaffe på tåget till Stockholm.nytt. Börje Johansson och Sten Englund tar en kopp kaffe på tåget till Stockholm.

Cecilia Alfredsson, Sara Lindahl och Anna Osarsson i ett av många fartfyllda och dansanta uppträdanden.Cecilia Alfredsson, Sara Lindahl och Anna Osarsson i ett av många fartfyllda och dansanta uppträdanden.

Småstjärnorna med Jerry 
Williams, som Göran An-
tonsson gjorde förträffligt 
bra, och Tina Turner satte en 
perfekt punkt på den första 
akten.

INTE LÅNGT TILL 40
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

– Ale Teatersällskap hyllades på premiärenpå premiären

Mona Olsson i ett fyndigt 
nummer om Väg 45.

Makten över 
vattnet
– Föreläsning i Ale gymnasium
Temat för vårens före-
läsningsserie är vatten och 
inleds av Guy Heyden, emir-
tusprofessor i sjukdomslä-
ra och senior UNESCO-/
Cousteau-professor i fram-
tidsfilosofi vid Göteborgs 
Universitet.  Föreläsning-
en, som äger rum i Ale gym-
nasium onsdagen den 31 ja-
nuari, kommer att handla 
om vatten som en maktfak-
tor och alla människors rätt 
att förfoga över det. Finns 
det någon möjlighet att hitta 
strategier för att tillgodose 
allas rätt till friskt vatten? 

Guy Heyden var projekt-
ledare för UNESCO-pro-
jektet Kosterhälsan mellan 
1987 – 2004. Detta tvärve-
tenskapliga forskningspro-

jekt studerade samspelet 
mellan människa och natur 
på Sveriges västligaste be-
bodda öar, Kosteröarna, och 
dokumenterade vilka stra-
tegier som öborna tillämpa-
de för att behålla en god livs-
kvalitet i tider med ständigt 
växande miljö- och hälsohot. 

Föreläsningsserien är ett 
samarbete mellan Utbild-
nings- och kulturnämnden, 
Tekniska nämnden, Miljö- 
och byggnämnden, Rådet för 
trygghet och hälsa, Lärcen-
trum Komvux och Studie-
förbundet Vuxenskolan. 
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