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För ett hälsosammare liv

Var med och sätt Ale i rörelse!
Den gröna årstiden är här och det spritter i kroppen. Man får spring 
i benen och blir gladare och piggare. Det krävs inte mycket för att få 
positiva effekter och det är aldrig för sent att börja.

30 minuter om dagen för vuxna och 60 
minuter för barn. Allt på en gång eller 
uppelat 10 minuter åt gången.

FRISKA TAG - satsningen vecka 19-22 gör 
dig piggare och ger dig chansen att vinna 
fi na priser.

Fyll i aktivitetskortet och posta senast 10 juni. Vi publicerar vinnarna i 
Alekuriren 16 juni.

Promenera, cykla, greja i trädgården, storstäda, dansa, simma, lek eller ta en 
skogspromenad. Använd fantasin!

Kort fi nns att hämta på följande ställen:

 • Vårdcentralerna och Folktandvården i Bohus, Nödinge, Älvängen och 
  Skepplanda.

 • Apoteken i Nödinge och Älvängen

 • Bibliotek i Surte, Nödinge och Skepplanda

 • ICA Älvängen

 • ICA Nödinge
LE KOMMUNA

NÖDINGE. – Jag har lärt 
mig skilja ut de grå her-
rarna hos mig själv, 
svarar Kristin Lars-
son på frågan om vad 
hon lärt sig av att spela 
pjäsen Momo – eller 
kampen om tiden.

Pjäsen sätts upp av 
avgångseleverna vid 
estetiska programmet 
och har premiär på 
onsdag. Momo handlar 
om tid och har lockat 
fram både kreativitet 
och produktivitet hos 
eleverna.

Momo – eller kampen 
om tiden är den andra av två 
slutproduktioner som estete-
leverna ger i vår. Alekuriren 
skrev för några veckor sedan 
om Glasblåsarns barn och på 
onsdag har den filosofiska 
pjäsen Momo premiär. Histo-
rien kommer från en bok med 
samma namn som är skriven 
av Michael Ende. Läraren 
och regissören Ewa Persson
berättar att hon fick idén till 
pjäsen då hon läste boken till-
sammans med sin son för 23 
år sedan.

– Jag märkte att han som el-
vaåring förstod vad den hand-
lade om trots att den är mång-
bottnad och filosofisk. Momo 
gick att spela även för barn 
tack vare att det är en saga.

Pjäsen sattes upp på Ang-

eredsteatern, blev stor succé 
och nu sätter Ewa upp den 
igen på Ale gymnasium.

Det handlar om den föräld-
ralösa flickan Momo som blir 
vän med en hel stad eftersom 
hon är så bra på att lyssna.

– Hon säger ingenting utan 
människor pratar med henne 
och genom att titta i hennes 
ögon förstår de själva hur de 
ska lösa sina problem, säger 
Daniéla Frykstrand som 
spelar Momo i första akten. 

Allt är ganska bra i sam-
hället tills ”de grå herrarna” 
dyker upp. De stjäl männis-
kors tid och får dem att stres-
sa. Dessutom blir familj och 
vänner inte lika viktigt som 
karriär och pengar. Momo blir 
den som får ta upp kampen 
om tiden. Paralleller och tolk-
ningar till dagens stressade 
samhälle är lätta att dra.

– Det är svårt att spela de 
grå männen eftersom de är 
tomma människoskal, säger 
Daniéla. Men budskapet i 
pjäsen har lärt mig att ta hand 
om min tid.

– Jag har blivit mer med-
veten om tid, tänker på saker 
som jag inte tänkt på innan, 
fyller Kenny Eriksson i.

Kreativitet
Arbetet med pjäsen har stimu-
lerat elevernas kreativitet.

– På de elva år jag jobbat 

här har jag aldrig varit med 
om en så bra teatergrupp 
som denna, säger Ewa Pers-
son. De tar initiativ och hittar 
lösningar.

Ett exempel är hur de 
byggt om scenen i gymna-
siets teater. De har byggt en 
byggnadsställning själva och 
publiken kommer att sitta på 
en liten läktare på scenen som 
eleverna också byggt. Det gör 
att publiken kommer närma-
re skådespelet. Den vanliga 
läktaren i lokalen används nu 
som scen och de grå herrarna 
kan dyka upp var som helst.

– Vi utnyttjar lokalen på ett 
annorlunda sätt, säger Martin
Alexandersson. Nu blir det 

en intimare känsla som den 
här pjäsen kräver.

Eftersom det varit så 
många projekt i gymnasiets 
teater i vår har det varit ont 
om tid och eleverna känner 
sig lite stressade inför premi-
ären på onsdag. De har ju även 
alla andra ämnen i skolan att 
tänka på inför studenten. 

– Det är konstigt att vi 
spelar en pjäs om att man ska 
ta vara på sin tid och ha så jäkla 
ont om tid, avslutar Ewa Pers-
son.

Momo – eller kampen om 
tiden har premiär 23:e maj 
och spelas även 24:e och 27:
e maj.

Budskapet är tydligt i Momo – eller kampen om tiden

Vad är tid? frågar sig Martin Alexandersson och hans klass-
kamrater i Momo – eller kampen om tiden. Premiären på 
onsdag är utsåld men än finns platser kvar till de andra före-
ställningarna.

Momo –eller kampen om tiden har tagit fram en stor kreati-
vitet och skaparkraft hos eleverna. De har själva satt ihop en 
byggnadsställning på scenen och även byggt publikläktaren.

Ta vara på din dyrbaara tidra tid

PÅ TEATER
Åsa Kristiansson

åsa@alekuriren.se

– Jag aldrig varit 
med om en så 
bra teatergrupp 
som denna, 
säger läraren 
och regissören 
Ewa Persson. 
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