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Sluta drömma om att stå i rampljuset som musikstjärna. På Älvängens Vårmarknad 
blir det verklighet när vi gör plats på scen för ”småstjärnor”. Mima till din favoritlåt!

Är Du mellan 7-12 år
Anmäl en grupp eller enskild artist 

  till tävlingen som kröner Älvängens Drömstjärna!

Sista anmälningsdag fredag 20 april.
Anmälan till Jeanette Olofsson, Ljuva Hem 0303-74 94 96

ABBA • BEATLES • ELVIS • SPICE GIRLS
BRITNEY • STENMARK •  LENA PH

Vårmarknaden söndag 29 april kl 11-15

Fina
priser!

ALAFORS. Det traditionsenliga val-
borgsfirandet vid Solgården försvin-
ner.

Våren ska dock låta sig välkomnas, 
men arrangemanget som det nu pla-
neras för ska ske i mindre skala än 
tidigare år och dessutom på annan 
plats.

– Tyvärr tilldrog sig valborgsfirandet vid Sol-
gården en hel del ungdomsfylla under de sista 
åren och det är inget som idrottsföreningen vill 

bli förknippad med. Nu har några engagerade 
ortsbor tagit saken i egna händer och ska ordna 
med ett familjearrangemang bestående av kör-
sång, vårtal och fyrverkeri, säger Ahlafors IF:
s ordförande Thore Skånberg.

Platsen för årets valborgsfirande i Alafors 
blir på ängen mittemot Alebyggens lägenhets-
område, alldeles vid korsningen Sjövallavägen/
Rishedsvägen.

– I år blir det ingen servering, så det blir att 
ta med sig egen fikakorg för dem som önskar. 
Valborgsmässoeld kommer att finnas och för-
höja stämningen. Detta ska bli en trevlig fa-
miljeaktivitet, precis som firandet vid Solgår-
den en gång var, förklarar Skånberg.

Programmet är komprimerat till en timma, 
klockan 21-22. Alaforskören inleder genom att 
hälsa våren välkommen, därefter hålls ett kort 
vårtal. Efter vårtalet bjuder sedan kören på yt-
terligare några sångnummer innan festlighe-
terna avslutas med ett fyrverkeri.

– Det skall bli ett arrangemang i all enkel-
het. På något sätt är det roligt att traditionen 
med valborgsfirande i Alafors kan leva vidare. 
Jag är glad över att en grupp Alaforsare tagit 
initiativet till detta, nu när vi från AIF:s sida 
valt att dra oss tillbaka, säger Skånberg.

Om det finns intresse från allmänheten kan 
detta komma att bli en framtida valborgstra-
dition i Alafors.

Valborgsfirande med vårtal, 
körsång och fyrverkeri
– Nu skapas en förändrad tradition i Alafors?

Eleverna på det este-
tiska programmet vid 
Ale gymnasium är i full 
färd med repetitionerna 
av årets slutproduktio-
ner. 

I Glasblåsarns barn 
finns många viktiga 
tankar att förmedla.

– Men det är inte 
djupt hela vägen, vi 
använder humor också, 
säger den unga skåde-
spelerskan Sofie Nils-
son.

Det har varit trångt i gymna-
siets teater under våren. Två 
estetklasser i trean samsas om 
utrymmet med tvåornas pro-
duktion, 100 kg kärlek, och 
dessutom ska en musikklass 
ha föreställningar.

– Det har varit många prak-
tiska problem, säger Lena 
Johnsson, regissör för Glas-
blåsarns barn och teaterlära-
re. Med fyra produktioner på 
gång är det svårt att få ordning 
på scenografi och ljus.

Lenas elever har repeterat 
Glasblåsarns barn sedan no-
vember förra året. Bortsett 
från de praktiska problemen 

har det gått bra även om några 
elever fått roller som de inte 
tänkt sig. 

– Jag tillsatte några roller 
som var oväntade. Där skå-
despelarens personlighet låg 
långt från rollens, berättar 
Lena. Men de hade efterlyst 
utmaningar och jag tror alla 
är nöjda nu.

Seija Veijalainen är en av 
dem som fick en roll främ-
mande från sig själv. Hon 
spelar en elak och utageran-
de roll.

– Jag är inte grotesk och 
gapig i verkliga livet och det 
var obekvämt i början. Men 
man hittar sig själv till slut. 
Jag har lärt mig mycket på 
att spela en roll så långt från 
mig själv.

Spelar man
Även Jennifer Malmgård har 
fått sätta sig in i en roll mycket 
främmande från sig själv. Hon 
spelar man.

– Det har varit en rolig 
utmaning att spela man, jag 
har fått tänka mycket på att 
inte sitta och röra mig för fe-
minint, säger hon.  

Anton Atterskog spelar 
pappan, glasblåsaren, vars 

barn blir bortförda i pjäsen. 
Han har tyckt att det varit 
svårt att få fram de starka 
känslor man känner för sina 
barn eftersom han själv inte 
är förälder.

– Det är svårt att förestäl-
la sig hur man reagerar, säger 
han.

– Jag försökte visa hur jag 
skulle reagera om något lik-
nande hände med mina barn, 
säger Lena Johnsson och visar 
en förtvivlad min. Men det 
har varit lite svårt för elever-
na med de där känslorna.

Bra budskap
Att barnen försvinner, och 
vilken katastrof det innebär 
för föräldrarna, är ett av flera 
teman i pjäsen. 

– Pjäsen har många bra 
budskap. Det där materiel-
la, att man inte bli lyckligare 
av prylar är ett tema. Att man 
ofta missar det bra man redan 
har, säger Anton Atterskog..

Eleverna har också talat en 
hel del om ljus och mörker 
och ifall man måste mot ljuset 
så snabbt som möjligt.

– Finns det utrymme i vårt 
samhälle för att vara ledsen? 
frågar Lena Johnsson. Många 
av eleverna tycker att man får 
vara i mörkret så länge man 
vill. Det behövs ingen snabb-
kurs till lyckan. 

Men pjäsen är inte djup 
hela vägen.

– Vi har omedvetet lagt 

in lite humor, berättar Sofie 
Nilsson. Inte så att vi ändrat 
i repliker utan i hur vi tolkar 
rollerna.
Glasblåsarns barn har premi-
är 3 maj. Den andra estetklas-
sen sätter upp Momo – eller 
kampen om tiden och har pre-
miär 23 maj.

Estetelever vill få publiken att tänka
Elin Landin, Seija Veijalainen och 
Jennifer Malmgård (i bakgrun-
den) är i full gång med att repe-
tera Glasblåsarns barn. De har 
alla lärt sig mycket av att få 
spela roller som ligger långt från 
den egna personligheten.

GLASBLÅSARNS BARN
Glasblåsarns barn är en roman av Maria Gripe från 1964. Sagan handlar om 
glasblåsarens barn, Klara och Klas, som blir bortrövade av Härskaren som gåva 
till hans maka Härskarinnan, som är barnlös.

Lena Johnsson (längst fram) regisserar sina elever i Glasblå-
sarns barn. Jennifer Malmgård, Elin Landin, Anton Atterskog, 
Sofie Nilsson och Seija Veijalainen går alla sista året på este-
tiska programmet vid Ale gymnasium.
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Tipspromenad
Söndagen den 6 maj

Start kl 10-12
vid Furustugan, Alafors

 • Kaffe med hembakat
 • Lotteri

Alla är hjärtligt 
välkomna!

PRO Ale Norra
Friskvårdskommitén

– Många budskap i teatern Glasblåsarns barn

Nöje


