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HÄLJERED. Semestern är 
definitivt över för medlem-
marna i Ale Teatersällskap.

Nu är det hårdträning 
som gäller inför torsdagens 
nypremiär av Äskas pröv-
ning.

Totalt blir det åtta före-
ställningar under de när-
maste två veckorna.

Äskas prövning fick ett mycket 
varmt mottagande av publiken när 
den visades första gången i fjol. 
För dem som inte hade möjlighet 
att se föreställningen då ges nu en 
ny möjlighet.

– Det är förmodligen sista 
gången som vi sätter upp det här 

vikingaspelet, så det gäller att passa 
på, säger Tina Friis-Hallberg som 
gjort både manus och regi.

Lokaltidningen var på plats när 
teatersällskapet repeterade på Ale 
Vikingagård i veckan. Tina Friis-
Hallberg dirigerade och gav order 
till skådespelarna, som alltid med 
Birgitta Andersson vid sin sida.

– Det känns jättebra. Det här 
gänget kan skratta och flamsa, men 
när det är allvar är de hur koncen-
trerade som helst. De är fantastiska 
och man kan verkligen lita på dem. 
Jag känner mig lugn inför torsda-
gen, säger Tina Friis-Hallberg och 
fortsätter:

– Jag har regisserat en hel del 
andra teatersällskap, men inget 
som Ale Teatersällskap. Det råder 

en väldig disciplin i gruppen och det 
är en styrka.

Nya ansikten
Fem nya ansikten har tagit plats i 
ensemblen och regissören har även 
gjort en del omkastningar i rollis-
tan jämfört med fjolåret. En av ve-
teranerna i ATS, Göran Antons-
son, ser fram emot torsdagskvällen 
med tillförsikt.

– Det ska bli jätteroligt. Vi hoppas 
på mycket publik och en bra väder-
lek, säger Antonsson.

Vädret var sannerligen ingen 
höjdare i fjol. Det regnade vid flera 
av föreställningarna, men så ska inte 
bli fallet i år om man ska tro Tina 
Friis-Hallberg.

– Nu har det regnat nästan hela 
sommaren, så nu får det vara bra. 
Jag har pratat med Tor och han har 
faktiskt lovat mig två veckor utan 
någon nederbörd, säger Tina och 
småler.

Oavsett om det regnar eller inte, 
på torsdag sker den efterlängtade 
nypremiären av Äskas prövning.

Fotnot. Biljetter till föreställningen går att 
köpa hos Allans Bokhandel i Älvängen och på 
Ale Vikingagård.

– På torsdag är det nypremiär för vikingaspelet

På torsdag är det nypremiär för vikingaspelet Äskas prövning. Bilden är tagen från tisdagskvällens repetitioner.
Äskas prövning utspelar sig för 1 000 år sedan. Det är ett vi-
kingaspel som innehåller dramatik, humor och romantik.
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En sista chans att se ÄsEn sista chans att se Äskas prövning

PÅ ALE VIKINGAGÅRD
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Bilda dig en uppfattning!
Sydvästra Götaland

Läs om vårt höstprogram 
på www.svg.abf.se
Ring 0303-161 55

Vilken cirkel väljer du?Vilken cirkel väljer du?

LE KOMMUNA

TORSDAGSLUNKEN
i Dammekärr

I grupp går vi elljusspårets lilla runda 

(ca 1,5 - 2 km) i lugnt tempo.

Ledare: Ann-Sofi e Jonsson, 

Hälsopedagog, Friska Tag

Torsdagar kl 18 - 19

6/9, 13/9, 20/9, 27/9

Omklädningsrum och café är öppet.

Välkommen!
Frågor? Kontakta Ann-Sofi e; 0704-32 07 05


