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5 dagar 
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:
7/5 Char-Totten fr  4885:-
13/5 Barce-Beti fr  4885:-
13/5 Liver-Char.. fr  7785:-
20/5 Espa-Geta fr  4185:-
27/5 Barce-Get . fr  5185:-

Island i 
Kr Himm. mfl

med reseledare

0200-385000
cityspecialisten.se

Boka hos din 
resebyrå eller

0200-385000
islandsspecialisten.se Industrivägen 1 Nol, 0731-56 16 66

Är kroppen i obalans?
Stressad? Utbränd? 

Spänd? Orolig i magen?
Jag erbjuder alternativa 

behandlingar.
 • Taktilmassage
 • Magnetterapi
 • Stödsamtal
 • Meditation
 • Reiki, m.m.
Ring så guidar jag dig till 
ökat välbefi nnande! /Lena

Valborgsmässofi rande
vid Vimmersjön, Nödinge med
Nödinge Sockens Hbf.
Var med och sjung vårsånger,
lyssna till tal och drick kaffe.
Start 19.30

Välkomna!

Försvunnen!

Han är beige, röd, vit tiger-
randig och har 1/3 kortare 

svans och är korthårig. 
Refl exhalsband med 

Agriabricka

Har någon sett 
min katt ”Ville” som 
försvann i Alafors 

den 3/4?

Upphittaren eller bra 
information om ”Ville”
belönas 0708-93 63 25

Ansökan med arbetsprover
21-22 maj och 7-8 juni.

www.kvkonstskola.com
vid Folkuniversitetet i Göteborg
tel. 031-106585
info@kvkonstskola.com

Valborgsfirande i 
Skepplanda 30/4

Hembygdsgården vid 

Grönköp, Forsvallen 19.00.

Vårtal
Vårsånger, Skepplanda Kyrkokör

Sedvanligt program och 
kaffeservering

Välkommen!
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ALAFORS. Vem tänker 
framåt när man är sjut-
ton år, frågar allde-
les för unga, frånskilda 
tvåbarnsmamman Lisa 
i pjäsen Trust på Pelar-
teatern i Alafors.

Frågan är central för 
Lisas syster Maria, 
en tonåring som just 
fått reda på att hon är 
gravid.  

Ungdomarna i teatergruppen 
Vi(N)äger är mellan 17 och 20 
år men inte rädda för att agera 
ut på scen eller visa upp job-
biga ämnen. Alkoholism, fa-
miljebråk, tobak, kärlek, sex 
och till och med självmord 
behandlas i föreställningen 
Trust som just nu spelas på 
Pelarteatern. Med tidstypiska 
detaljer förstår man att vi be-
finner oss på 80-talet. Sned-
tofs, benvärmare och hits med 
Cindy Lauper och U2 sätter 
året till 1986. Huvudperso-
nen Maria går på gymnasiet 
och stöter på en rad problem 
som är lika aktuella nu som då. 
När hon berättar för sin far 
att hon är med barn, dör han 
i en hjärtattack vilket leder till 
att hennes mamma slänger ut 
henne. Pojkvännen gör slut 
men istället träffar hon den 
inte så trevlige typen Johan. 
Tillsammans enas de i en 
önskan om att leva som ”van-
liga” människor.

Även film
Manuset är skrivet av den 
amerikanske filmregissören 
Hal Hartley och Trust har 
även filmatiserats. Sara Jo-
hansson och Richard Ohlén 
som spelar Maria och Johan 
gör ett hästjobb då de med-
verkar i nästan varje scen. 
Jonas Björnhager är mycket 
bra som Johans alkoholiserade 
pappa. Han vågar ta ut sväng-
arna på ett tragikomiskt sätt. 
Även Sandra Hempel, som 
Marias syster Lisa, är mycket 
bra då hon, med en slags un-
derkvävd bitterhet, spralligt 
möter familjeproblemen. 

Att teatergruppen, som 
själva är unga, på ett rakt sätt 
vågar ta upp de problem som 
unga vuxna handskas med är 
starkt. Man är inte rädd för 
svordomar eller häftiga utspel, 
det är våldsamheter, blod och 
skrik. Att man dessutom vågar 
ha ett slut som inte är gott gör 
det hela mer trovärdigt.

Föreställningen spelas även 
29 april och 6 maj.

Unga lyfter fram tunga ämnen på Pelarteatern

De unga skådespelarna på Pelarteatern är inte rädda för att ta upp svåra ämnen på scen. I föreställningen Trust hinner de behandla tonårsgraviditet, familje-
bråk, alkohol och vad kärlek egentligen är. På bilden ses från vänster: Sara Johansson (Maria), Richard Ohlén (Johan), Andrea Kööhler (Marias mamma) och 
Sandra Hempel (Lisa).

Richard Ohlén och Sara Johansson spelar två av huvudroller-
na i Trust som visas på Pelarteatern i Alafors just nu.

SKILTORPS TRANSPORT AB

Behov av grus, matjord, 
täckbark, spridning av vägar, 

utsättning av container?

RING 0703-26 20 41

fotograf

Allan Karlsson
redaktionen@alekuriren.se

PÅ TEATER
Åsa Kristiansson

asa@alekuriren.se

– Vi(N)ägers version av Trust är tuff och trovärdig


