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1984 var regissören Eva 
Persson med och satte upp 
”Momo – eller kampen om 
tiden”.

Det var första gången 
i Sverige som boken blev 
teater. Eva var med och 
skrev manus utifrån Micha-
el Endes bok, samt var med 
och regisserade. Den sattes 
upp på Angeredsteatern och 
spelade för utsålda hus i ett 
år.

Våren 2007 ger sig tred-
jeårseleverna på Ale gym-
nasiums teaterlinje, i kast 
med Momos och Eva Pers-
sons hjälp, att rädda världen. 
Pjäsen handlar om att i den 
grå muren runt staden där 
Momo bor, finns små stenar 
kvar, från förr. De är av ett 
annat slag, av en annan färg 
än de andra stenarna. Precis 
som Momo och hennes 
vänner.

Pjäsen är idag mer aktu-

ell än någonsin. Den är som 
ett demonstrationståg mot 
de grå, en timblomma som 
aldrig vissnar.

Vi köper tid hos psykolo-
gen för att ha tid att prata. 
Vi köper tid till yoga för att 
ha tid att andas. Vi köper tid 
hos doktorn för att ha tid att 
klaga. Köp två timmar teater 
av oss och vi garanterar dig 
en stol, vacker musik och en 
resa rakt in i ditt hjärta. Kan 
du tänka dig att köpa två 
timmar, för fyrtio kronor, för 
att höra vad vi har att säga?

Kommer du att ta dig tid 
att komma hit? Har du tid 
att inte komma? Har du råd 
att inte hinna?

”Momo – eller kampen 
om tiden”, har premiär ons-
dagen den 23 maj i Ale gym-
nasiums teatersalong.
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Ale gymnasium har 
börjat sälja tid

- Älska handboll- Älska handboll

GLÖM INTE
HANDBOLLSAVSLUTNINGEN

DEN 26/5
kl 9-15

i Älvängens Kulturhus!
En garanterad heldag för alla spelare

och föräldrar i Ale HF.

Lotterier, café, spännande handbollsmatcher.

Du anmäler ditt deltagande till din ledare.

Murbiten • ICA Supermarket
Ale Betongborrning 

Alekuriren • M2
Nordisk Rörmärkning

VVS AB

LÖDÖSE. I torsdags 
var det vernissage 
för ”Lustbroderi” på 
Lödöse bibliotek.

Utställningen visas 
till och med den 5:e 
juni.

– Detta är personligt 
utvecklade konst-
verk kring en idé eller 
känsla. Många av 
alstren görs i bear-
betningssyfte, säger 
Carina Wendt-Anders-
son.

Carina Wendt-Andersson är 
anställd av Ale kommun och 
i hennes uppdrag ligger att 
hålla brodericafé på Glas-
bruksmuseet i Surte varan-
nan tisdag. En grupp om 8-
15 personer träffas för att bro-
dera tillsammans.

– Lustbrodöserna i Ale 
kallar vi oss. På uppdrag av 
Folkhälsorådet har det också 
bestämts att en liknande 

verksamhet ska startas upp i 
norra delen av kommunen. 
Fritt broderi är nämligen en 
form av friskvård. Ett samar-
bete med Svenska kyrkan gör 
det möjligt att förlägga bro-
dericafét i Skepplanda för-
samlingshem, säger Carina 
Wendt-Andersson.

Broderi är långsamhe-

tens njutning. De långsam-
ma rörelserna med handen 
får hjärnan att bearbeta tan-
karna. När hjärnan har bear-
betat tankarna en lång stund 
så mår vi bättre.

– Och under tiden som vi 
sitter tillsammans med andra 
och broderar blir det mycket 
ofta ett fint samtal om allt det 

positiva i livet, säger Carina 
Wendt-Andersson.

En låda innehållande tyger, 
garner, paljetter med mera 
kommer att finnas tillgänglig 
på Lödöse bibliotek under ut-
ställningsperioden. Den som 
vill prova på lustbroderi är 

välkommen att göra det.

PÅ VERNISSAGE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Lustbroderi heter den utställning som visas på Lödöse biblio-
tek till och med den 5:e juni.

Lustbrodöserna i Ale träffas på Glasbruksmuseet i Surte varannan tisdag.

Lustbroderi visas på Lödöse bibliotekbibliotek


