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Total kostnad Viasat Guld, Silver och Bas år ett: 0 kr (inkluderar kortavgift). Uppläggningsavgift 
på 695 kr och kortavgift 299 kr erläggs i butik. Totalkostnad Viasat Guld år två: 4.186 kr, Viasat 
Silver år två: 2.746 kr, Viasat Bas år två: 1.906 kr (inkl kortavgift 299 kr/halvår). Digitalbox och 
parabol ingår vid 24 mån bindning. Gäller ej befi ntliga kunder hos Viasat. Erbjudandet gäller när 
du själv uför installationen. 
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Hetaste
mobilen
just nu!

SHARP LC42SA1

42" LCD-TV

Peters Pris
11.900:-

Olympus µ 760
7.1 megapixel, 3 x zoom

Peters Pris

4.200:-

Sony Ericsson W880
Walkman-mobil

Peters Pris
2.000:-

Peters Pris
1.800:-

Ipod Nano
Rosa mediaspelare, 4 GB

Erbjudanderna gäller tom lördag 31/3 2007

ALAFORS. En dansteater 
för elever av elever.

En del föräldrar hade 
också smugit sig in 
bland publiken för att få 
uppleva premiären i mån-
dags förmiddag.

Elin Henriksson och 
Marielle Karlsson från 
Ahlafors Fria Skola hade 
tillsammans med 26 
skolkamrater satt ihop 
ett stycke njutningsfullt 
dansprogram.

På fredagar har eleverna på 
Ahlafors Fria Skola finlir 
på schemat, något som kan 
liknas vid elevens val. Ett 20-
tal olika ämnen har eleverna 
att välja på, däribland dans.

– Det var på en av våra 
danslektioner som vi kom på 
idén att göra en dansteater. 
Vi satte upp anslag på skolan 
och övriga elever fick ansöka 
om att få vara med, berättar 
Marielle Karlsson.

Responsen blev enorm 
varför Elin och Marielle 
beslutade att kalla alla intres-
serade elever till ett uttag-
ningsprov. 

– Vi plockade ut 26 elever 
från årskurs fyra till nio, för-
klarar Elin Henriksson.

I drygt två månader har 
elevgruppen repeterat in 
det knappt halvtimmeslånga 
dansprogrammet, som Elin 
och Marielle komponerat 
tillsammans.

– Samtliga aktörer har 

varit jätteduktiga och ambi-
tiösa, berömmer Elin.

Publiken får följa ett ungt 
kärlekspar, som gestaltas av 
Hanna Axelsson och Philip 
Fransson. Ett förhållande 
som inte uppskattas fullt ut 
av tjejens respektive killens 
kompisgäng.

– Först och främst ville vi 
öppna intresset för dans, men 
budskapet i vår föreställning 
var att man kan vara kompisar 
trots att man har olika åsikter. 
Ibland uppstår det problem 
och då gäller det att ta tag i 
dem, säger Elin Henriksson.

Dansteatern, som innehöll 
allt ifrån rumba till balett och 
jazz, drog ned rikligt med 
applåder och aktörerna belö-
nades även med blommor av 
skolans rektor Ingvald Lind-

ström.
– Vi är jättenöjda och all-

ting fungerade som det skulle 
på scenen, avslutar Marielle 
Karlsson.

Succé för Friskolans dansteater

Hanna Axelsson och Philip 
Fransson var två av aktö-
rerna i den bejublade dans-
teatern.

Marielle Karlsson och Elin Henriksson i årskurs nio hade på 
egen hand satt ihop programmet för dansteatern.
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