
ALAFORS. En oönskad 
graviditet i tonåren för-
ändrar livet för Maria.

En handling med 
mycket känslor och 
tragik, men där publi-
ken får möjlighet att 
skratta mitt i sorgen.

Teatergruppen 
Vi(N)äger sätter upp 
amerikanen Heartleys 
pjäs Trust på Pelartea-
tern.

Det blir gruppens femte upp-
sättning under regissör Idah 
Hessfelts ledning. Denna 
gång var det inte särskilt svårt 
att välja manus.

– Vi hade tre att välja på, 
men jag har själv alltid önskat 
att få sätta upp Trust så jag 
påverkade dem säkert, erkän-
ner Idah.

Trust är krävande för både 

publik och ensemble. Hand-
lingen lämnar ingen oberörd. 
Maria går i ettan på gymna-
siet och blir tillsammans med 
skolans häftigaste kille. Hon 
blir med barn och söker stöd 
hos föräldrarna.

– Situationen är inte helt 
ovanlig. Hur reagerar föräld-
rarna? Finns de där på riktigt 
när det väl gäller? undrar 
Idah.

Hon tycker själv att det är 
en äkta tonårspjäs som passar 
utmärkt i undervisningssyfte.

– Alla högstadieelever 
borde se den. De kommer 
att känna igen frågeställning-
arna. Vem är jag och vem 
kan jag lita på i denna trasiga 
värld?

Trots utskick till kom-
munens högstadieskolor har 
ingen reagerat. Märk väl att 
gruppen har erbjudit intres-

serade skolklasser fri entré.
– Jag tycker det är anmärk-

ningsvärt, men det beror väl 
på att vi spelar på kvällstid. 
Det är väl ingen som vill offra 
en kväll, suckar Idah.

Fyra kvällsföreställningar 
blir det i alla fall för allmän-
heten. Premiären är den 23 
april.

Hur ligger ni till?
– Vi ligger bra till. Repli-

kerna sitter. Det är bara rekvi-
sitan som bekymrar mig lite 
och sen ska vi fixa till blodet i 
ett antal fightingscener.

Idah Hessfelt regisse-
rar tillsammans med Peter 
Nilson.

– Det är en skön pjäst, trots 
allt. Man blir berörd, men 
inte helt knäckt, lovar Idah.
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Innan sommarsäsongen sätter igång så hittar man 
det äkta Skagen med den ro, originalitet och fan-
tastiska ljus som de kända Skagenmålarna föll för. 
Vårmånaderna är perfekta för en promenad tillbaka 
i tiden bland de vitmålade staketen och de små gul-
målade husen i byn. Njut av konstnärernas fantasti-
ska verk på Skagens Museum och besök Anchers och 
Drachmanns hus för att få lite inblick i hur konstnär-
kolonins vardag gestaltade sig för över 100 år sedan. 
Color Hotel Skagen ligger i lä bakom tallarna mellan 
Skagen hamn och Gl. Skagen och här bor man i ljuset 
mellan Kattegatt och Vesterhavet med Den tilsan-
dede Kirke som närmsta granne. 

Color Hotel Skagen 
Hotellet har restaurang, egen vinkällare, bar, inter-
netcafé, bibliotek samt bastu, solarium, jacuzzi och 
fitnessrum. Utomhus finns det solterrass och upp-
värmd utomhuspool. Alla rum har bad/toalett, tele-
fon, trådlöst internet och kabel-TV. 

Ankomstdatum: Valfri ankomst fram till 3.4.2007 
och perioden 9.4.-30.4.2007. 
samt
Maj: 1. 2. 4. 6. 7. 8. 13. 14.   

15. 16. 18. 20. 21. 22.
23. 27. 28. 29. 30.

Juni: 3. 4. 5. 10. 17. 18. 19. 
20. 24. 25. 26. 27.

Pris per pers. i dubbelrum 1.099:-
3 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Skagen

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag

Barnrabatt: 
Max. 1 barn 0–5 
år gratis i föräl-
ders säng. Max. 
2 barn 6–14 år 
1/2 pris i föräl-
ders rum.

Kör-själv-resor med
Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar-
erbjudande. Upplys reskoden vid beställning 
- så får du automatiskt rabattpriset.

Vår i Skagen

Den lilla trevliga byn Mauterndorf ligger i Lungau, 
omgivet av berg på tre sidor vilket gjorde området 
isolerat intill ganska nyligen. Mauterndorf har därför 
bevarat sin originalitet och ursprungliga idyll och 
har sin speciella österrikiska sommarstämning med 
sina vackra gamla hus och sin majestätiska borg som 
genom århundranden har vaktat staden. I ett av de 
vackert restaurerade husen på stadens torg ligger 
Hotel Kernwirt och som gäst får man även använda 
sig av faciliteterna på det flotta 4-stjärniga systerho-
tellet Landgasthof Steffner Wallner som ligger några 
steg bort. Båda hotellen bjuder på en stilfull bland-
ning av historisk charm kombinerad med ett hav av 
semesterupplevelser. 

Hotel Kernwirt 
Hotellet är ett typiskt, rustikt hus med stilfull inred-
ning. Här finns frukostrestaurang, bar, hiss och bastu. 
Alla rum har eget badrum, radio, telefon och satel-
lit-TV. På systerhotellet kan man använda faciliteter 
som restaurang, bar och café med utomhusservering 
samt cykeluthyrning och lekplats. Här finns dessutom 
en flott wellnessavdelning med bastu, ångbad, fit-
nessrum och solarium.

Ankomstdatum: Ankomst 
lördagar i perioden 23.6.-
29.9.2007.

3.199:-
8 dagar på 3-stjärnigt hotell i Mauterndorf

Sommaridyll i Salzburgerland

www.happydays.nu ...eller ring: 020 79 33 84  
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

        Teknisk arrangör:

Enkelrum kr. 4.149:-. Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. x:-/Per barn kr. x:-.

Enkelrum kr. 1.449:-. Vuxen i extrasäng kr. 999:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 65:-/Per barn kr. 45:-. Endast slutstädning.

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–6 år 
gratis i förälders 
säng. Max. 2 barn 
7–12 år 1/2 pris i 
förälders rum.

Barnrabatt: v. 2  betalande vuxna. Expeditionsavgift kr. 60:-.

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x 4-rätters middag
• Gratis aktivitetspaket
• 20% rabatt på greenfee

Pris per pers. i dubbelrum

OBS: Påsköppet Skärtorsdag, Långfredag och Annandagpåsk

I en av de olyckliga familjerna som publiken får lära känna spelarJonathan Björnhager, Sara 
Johansson och Andrea Khööler huvudrollerna.

"Vem kan jag lita på i 
denna trasiga värld?"

LYCKA TILL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jonas Björnhager och Richard Ohlén som far och son i en 
annan olycklig familjekonstellation.

Sandra Hempel som Lisa i pjäsen Trust som har premiär på 
Pelarteatern den 23 april.

Nöje


