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NÖDINGE. Lördagen den 
17 mars blir det UKM-
festival i Ale gymna-
sium. 

Trenden med många 
deltagare på festivalen 
i Ale håller i sig och 
antalet deltagare är 
ännu fler än förra året! 

Totalt är det ca 140 
ungdomar med, ett 
tiotal ungdomar som 
deltar i utställningen 
och 38 bidrag anmälda 
till scenen. 

I år flyttar festivalens scen-
show tillbaks in i teatersa-

longen i Ale gymnasium och 
utställningen kommer att vara 
i kaféet. Biljetter säljs på alla 
fritidsgårdar och alla biblio-
tek i Ale kommun. Program-
met är varierat och på scenen 
blir det bland annat flera te-
aterinslag, pop och rock, so-
losång, elfiol, diktläsning och 
dans. I utställningen kan man 
se foton och mangabilder och 
läsa poesi. 

UKM handlar om att syn-
liggöra bredden och rikedo-
men i den unga kulturen och 
detta görs genom att arrang-
era årliga kulturfestivaler där 
de medverkande ungdomar-
na är mellan 13-20 år. I Ale 

har UKM arrangerats sedan 
2001 och har lockat fler och 
fler ungdomar att ta chansen 
att visa andra vad man håller 
på med inom måleri, poesi, 
teater, sång, dans, rock, pop 
och design. 

Arbetsgruppen bakom 
UKM består av både ung-
domar och vuxna och tek-
niken kommer att skötas av 
elever och lärare från ED-
programmet på Ale gymnasi-
um. Just att det blir ett sam-
arbete mellan unga och vuxna 
arrangörer är en viktig tanke 
med UKM, eftersom syftet är 
att tillsammans skapa en arena 
för den unga kulturen. 

ken med storm

Lördagen den 17 mars arrangeras det traditionsenlig UKM-festival i Ale gymnasium. Ungdo-
mar från kommunen får chansen att visa upp sina kunskaper inom bland annat musik, teater, 
dans och design.
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Dags för UKM-festival i Ale

ÄLVÄNGEN. Sprallig, 
glad och ambitiös- så 
beskriver hon sig själv.  

Joy Andersson, 22 år, 
och aktuell i rollen som 
Ingeborg i kulturfören-
ingen ”Teatervindens” 
senaste pjäs. 

Det var premiär i lör-
dags och på plats fanns, 
förutom en förväntans-
full publik, en i efter-
hand mycket imponerad 
Göran Johansson (s). 

Efter den lyckade föreställ-
ningen var Göteborgs starke 
man dessutom den förste per-
sonen att gratulera Joy.

– Det var jättekul. Jag fick 
reda på det innan att han 
skulle hit men jag trodde inte 
han skulle komma fram till 
mig, säger Joy.

Han berättade för henne 
att han nyligen besökt ett 
hem för psykiskt sjuka, och 
han tyckte att Joy hade spelat 
sin roll väldigt trovärdigt.

Repetitionerna med ”Inge-
borg – en sann historia”, bör-
jade redan i höst med träffar 
en gång i veckan och replik-
läsning på egen hand. 

– Två veckor innan pre-
miären träffades vi och repe-

terade varje dag. Jag vet inte 
hur många timmar det var, 
men det var säkert hundra-
tals, säger Joy.

Hon säger själv att hon inte 
var rädd när hon tog sig an hu-
vudrollen, men sen insåg Joy 
hur stor rollen var. 

– Rollen som Ingeborg är 
en utmaning, men det är sam-
tidigt det som driver mig och 
ger mig en kick, säger Joy. 

Hon anser även att hon 
har fått stor hjälp av regissö-
ren Åza Rydberg.

Grym regissör
– Hon är grym som regissör, 
hon är den bästa jag har jobbat 
med och hon kan ta fram det 
som behövs ur en skådespela-
re, säger Joy.

Det är den största roll som 
hon någonsin haft och i pjäsen 
går Ingeborg från att vara en 
normal människa till att bli 
helt galen. Stor variation som 
tilltalar Joy.

Hon förstår sin rollkarak-
tär och har stor empati för hur 
Ingeborg känner sig.

– Någon gång har man för-
lorat någonting och jag kan 
känna igen mig i den smärta 
som Ingeborg upplever, säger 
Joy. 

Hon har tidigare medver-

kat som gycklare i Angereds-
gymnasiets uppsättning av 
Hamlet. Där fick hon möjlig-
het att utnyttja sin bakgrund 
som elitgymnast och genom-
förde volter på scen. Dessut-
om har hon medverkat i ett 
flertal filmer, en radioteater 
och en tv-serie. 

– Jag vill inte behöva välja 
utan vill hålla på med både 
teater och film. På scen får 
man direktrespons från publi-
ken och en helt annan kick, 
men under filminspelningar 
blir vi ett tajt gäng i ett par 
veckor och umgås hela tiden. 
Båda två har sina fördelar, 
säger Joy.

Hon har dessutom skrivit 
barnteatermanus med titeln 
”Guldflickan” som är baserad 
på en bok med samma namn. 
Även om Joy gärna spelar 
teater för en vuxen publik så 
finns det mer närhet i att spela 
teater för barn.

– De är så spontana och 
man får mycket mer publik-
kontakt, säger Joy.

I framtiden vill hon fortsät-
ta hålla på med teater och film 
och har planer på att medver-
ka i sommarens evenemang i 
form av medeltidsdagarna i 
Kungälv och Älvfestivalen.

SILVIA RYDBERG

Joy Andersson fick huvudrollen som Ingeborg Holm, där hon bland annat spelar mot Sigge Fa-
biansson. Ingeborg är Joys första riktigt stora roll på teaterscenen. Det lär bli fler...

Från elitgymnast till 
galen psykopat

Joy Andersson, 22, i sin första stora roll

Kamrerskan i fattigvårdsstyrelsen, Ulla-Britt Sandgren, är 
inte Ingeborg (Joy Andersson) till någon större hjälp.
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Ingeborg Holm spelas 
onsdag till söndag under hela 
mars.

tacka Birgit Carlstén – igen

Hus och spelas där under hela mars. Där får publiken bland annat stifta bekantskap med Bengta 


