
NÖDINGE. Per Lifvengren, 
en före detta missbrukare 
som numera gör sitt bästa 
för att hindra andra att 
göra om hans misstag.

Snart kan han luta sig 
tillbaka och se sitt livs 
historia framfört med den 
moderna berättarkonstens 
alla medel.

Estettvåorna i Ale gym-
nasium förbereder en 
föreställning med mycket 
teknik och stort hjärta.

Det är snart dags för den tredje 
Vakna-föreställningen. Ett grepp 
som handlar om att äldre elever 
förmedlar ett viktigt budskap till 
sina jämnåriga och yngre vänner. 
Föreställningen "100 kg kärlek 
från Gävle" är baserad på Per Lif-
vengrens berättelser från livet som 
missbrukare.

– Men det är en tolkning av 
hans liv så alla omständigheter är 
inte kopierade från Per. Ungdo-
marna har lyssnat och plockat ut 
händelser som de sedan återger 
efter eget huvud, säger Thomas 
Berggren, Vakna-samordnare.

Förutom det allvarliga budska-
pet om drogers förädiska baksida 
kommer esteterna att visa prov 
på den moderna berättarkon-
stens alla former. Föreställning-
en kommer att vara en blandning 
mellan teater, film och musik.

– Vi kommer att blanda friskt. 
Scenografin kommer att bestå av 
tre stora filmskärmar. Skådespe-
larna kommer att få gå från en 
filmscen och rakt ut på teater-
golvet, där berättelsen fortsätter, 
säger regissör Michael Svens-
son.

En hel klass är involverad i upp-
sättningen, men nästan ingen vet 
vad den andre gör. Först den sista 
veckan ska allt vävas samman. 
Eleverna är indelade i mindre 
grupper och jobbar nu med egna 
scener som sedan ska fogas ihop 
med varandra och mynna ut i en 
komplett föreställning.

Multimediateater
– Det är detta som är så fräckt. När 
vi väl kom på att Per inte behöver 
spelas av en och samma person, 
det behöver inte ens vara en kille, 

då löste sig mycket, menar Svens-
son som nu har hittat en ny genre 
att regissera – Multimediateater.

Armin Tukanoviic är en av 
eleverna som har valt att jobba 
med filmdelen. De har spelat in 
en scen som kallas inbrottet.

– Den handlar om när Per blev 
lämnad i sticket vid ett inbrott. 
Han och hans kamrater var ju 
ständigt på jakt efter pengar. Från 
den här filmsekvensen riktas sedan 
blickarna till teaterscenen, hand-
lingen fortsätter med Per i ett po-
lisförhör, berättar Armin Tukano-
vic som är glad över att de fick till-
stånd att använda Ulf Dagerbys 
musik.

En annan grupp elever förbere-
der som bäst inspelningen av en av 
de mest dramatiska scenerna – och 
upprörande. Våldtäkten.

Robert Persson-Ullman 
spelar våldtäktsmannen.

Det värsta efter döden
– Att bli våldtagen är det värsta 
efter döden. Att behöva ta kontakt 
med en så mörk sida inombords 
känns jobbigt. Förnedringen är 
total. Vi får se hur det går.

Engagemanget är hundrapro-
centigt och ambitionen att göra 
något annat än en kanonföreställ-
ning finns inte. Publiken ska be-
röras och uppröras, det råder det 
inga tvivel om.

Maria Eliasson spelar "-" och 
är utstött i skolan. En roll som 
väckt många tankar.

– Man börjar ju fundera på hur 
vanligt det är att någon blir be-
handlad så illa. Hon är ju bara 16 
år. Jag ser mycket tydligare idag 
sambandet mellan utanförskap 
och droger, säger Maria som be-
höver prata av sig mycket för att 
kunna hantera rollen.

Det är inget ovanligt enligt Mi-
chael Svensson.

– Per Lifvengrens mest cen-
trala berättelser har väckt enormt 
starka känslor hos eleverna. Vi be-
arbetar många tunga frågeställ-
ningar som till exempel; "När blir 
man rädd för sitt eget barn?"

Frågan grundar sig på det 
faktum att Per vid ett tillfälle 
slog ner sin egen mamma för att 
komma åt pengar.

Just nu pågår mängder av mini-

projekt. Inom de närmsta veckor-
na ska allt sys ihop till en gemen-
sam föreställning. Exakt vad som 
kommer med vet ingen.

Skriver sig själv
– Vi har kommit så långt i proces-
sen att berättelsen faktiskt skriver 
sig själv. Det låter konstigt, men så 
är det. Det kommer falla sig natur-
ligt när delarna ska fogas samman, 
säger lärare Anders Nilsson som 
håller i de tekniska delarna i mul-
timediaprojektet.

– Svårigheten i det här projek-
tet är att vi inte har alla delarna 
framför oss, utan det händer lite 
här och lite där. Vi har inte allt 
samlat – än, påpekar Nilsson och 
Michael Svensson har en annan 
beskrivning av projektet:

– Det här är ett helvetesunikt 
arbetssätt.

Föreställningen ska spelas för 
allmänheten på kvällstid och för 
årskurs åtta och nio på dagtid. 
Även ettorna i Ale gymnasium 
kommer att få ta del av 100 kg 
kärlek från Gävle.

Förbered er på en föreställ-
ning som blir starkare än någon-
sin och kanske mer vaken än något 
annat... 

Premiär söndag 15 april, då får 
vi se om Per Lifvengren känner 
igen sig.
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5 dagar 
1/4, 5/4, 16/5 
fr 6985:-

CITY-
SPECIALISTEN

London, Paris, 
Barcelona, Madrid
Riga, Budapest, 
Glasg, Rom, Prag, 
Warszawa, Dublin
Istanbul, Berlin,
Amsterdam, Palma
Flyg + 3 n   
på***htl fr 2985:-
Gäller hela året vid bokn i god tid

Reykjavik
4-6 dagar fr 5.685:-
SPA-resor
4-6 dagar fr 7.585:-
Rundresor
6-9 dagar.. fr 13.885:-
Reykjavik på eg. hand
3 nätter........ fr 3.285:-

ISLANDS-
SPECIALISTEN

FOTBOLL:
31/3 Totte-Read fr 3985:-
1/4 Barce-Depo fr 4885:-
9/4 Wes H-Chel fr 4185:-
15/4 Barce-Mall fr 5185:-
21/4 Wes H-Ever fr 3885:-

Island i påsk & 
Kr Himm. mfl

med reseledare

0200-385000
cityspecialisten.se

Boka hos din 
resebyrå eller

0200-385000
islandsspecialisten.se

TEMAKVÄLLTEMAKVÄLL
Fredag 13/4 kl 19.00Fredag 13/4 kl 19.00

KUBANSK
AFTON

Anmälan till 74 51 26

D
A

GENS LUNC
H

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66

Restaurang
&Pizzeria

59:-
Vardagar 11-14

•Husmanskost
•Pizza•Pasta

•Kebab•Sallad

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

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

Underbara Älskade
En film om en ovanligt varm 

sommar, den första kärleken, en 
pappa och hans son, en bilolycka, en 

lanthandel och en gisten eka.
Med Mikael Nyqvist, Moa 

Gammel, Philip Zanden m fl.

Söndag 25/3 kl 18.00
Entré 70 kr. Från 7 år.

SE UPP FÖR 
DÅRARNA

Två tjejer i 20-årsåldern, men olika. 
Elin, dotter till en kriminalprofessor, 
och Yasmin, vars pappa är en turkisk 

hjärtkirurg som får nöja sig med 
att köra tunnelbana i Stockholm. 
Tjejerna träffas när de söker till 

polisskolan.
Med Nina Zanjani, Rakel 

Wärländer, Dan Ekborg m fl.

Söndag 1/4 kl 18.00
Entré 70 kr. Barntillåten.

Vakna-föreställningen 100 kg kärlek från Gävle som estettvåorna på Ale gym
används för att föra handlingen framåt. Här är delar av filmgänget och i bakg

"Det är ett helvetesunikt projekt""Det är ett helvetesu

XX

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Esteter förbereder ny 
Vakna-föreställning


