
ÄLVÄNGEN. Teatervinden 
gillrar för tillfället en räv-
fälla.

Den 16 maj ska allt 
vara klart – repliker, sång 
och musik ska glädja 
publiken i två akter.

"Rävfällan" är en 
uppföljare till "Fröken 
Anderssons äventyr" 
som blev en jättesuccé 
2005.

Nu är det glöd i pennan hos 
manusförfattarna, Christel 
Olsson-Lindstrand och Kent 
Karlsson. Kulturföreningen 
Teatervinden presenterar i maj 
en spännande fortsättning på 
händelserna runt Pensionat 
Solberga, där Fröken Anders-
sons äventyr utspelade sig. 
Denna gång blir det än mer 
spännande, eftersom självaste 
Hemvärnet är med.

– En väldigt rolig ingrediens. 
Handlingen utgår från mitten 
av 1940-talet vid krigsslutet. 
För att förstärka tidsandan och 
bjuda på lite extra dramatik 
kommer Skepplandas Hemvärn 
och kulturförening att rama in 
föreställningen på olika sätt. I 

pausen kommer de bland annat 
att servera ärtsoppa, berättar 
Christel Olsson-Lindstrand.

Tyska flyktingar kommer att 
stå i centrum och med en viss 
rävboa lyckas de smuggla med 
sig...

– Nej, mer berättar vi inte. 
Räven spelar en listig roll i 
pjäsen, säger Kent Karlsson 
med ett brett leende.

Manuset är inte helt färdig-
skrivet, men repetitionerna tar 
snart fart. En akt är trots allt 
klar. För regin svarar återigen 
Vanja Nilsson.

– Det känns otroligt bra. 
Hon är så duktig och framför 
allt väldigt musikalisk, säger 
Christel Olsson-Lindstrand.

Rävfällan blir Teatervindens 
sjätte uppsättning, den femte 
efter eget manus.

– Målet har varit att skriva 
ett folklustspel med mycket 
sång och musik, förvecklingar, 
kärlek, lycka och sorg, säger 
manusförfattarna.

Är det en sann historia?
– Ja!
– Nej!
– Eller ja, vissa delar är ju fak-

tiskt sanna, säger Christel efter 
en stunds dialog.

Andemeningen 
påminner om 
krigstidens verk-
liget, nämligen 
att sko sig på folk 
i nöd.

– Girighet är 
väl ett av den här 
pjäsens teman, 

men oavsett allvaret har vi själv-
fallet ett lyckligt slut, menar 
Christel Olsson-Lindstrand.

12 aktiva på scen blir det plus 
musiker som förhoppningsvis 
leds av Dhan Hector.

– Vi har planerat in 17 före-
ställningar på loftet i Repsla-
garmuseet. Blir det succé kan vi 
nog köra ett par till, säger pro-
ducent Gunnar Bergevald.

En annan medproducent är 
som vanligt studieförbundet 
ABF.

Fröken Anderssons äventyr 

sågs av totalt 2300 personer så 
intresset för en uppföljare lär 
vara stort.

– Det har redan börjat ringa 
hemma, men hur gärna jag än 
vill så har jag inga biljetter att 
sälja – fast det kommer, hälsar 
Kent Karlsson.
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Påminnelse
Motionsdans

Dansa med DF Korkskruven 

Medborgarhuset i Alafors
Bugg Torsdagar

Startar 17 januari 2008
 Nybörjare 18.30-20.00

Fortsättning 20.00-21.30

Barndans Torsdagar
Startar 17 januari 2008

2-4 år 17.00-17.30
4-6 år 17.30-18.15

Fåtal platser kvar 4-6 år

Bygdegården i Skepplanda
Gammal- o gillesdans

 Söndagar
Startar 13 januari 2008

kl 17.00-20.00

Folketshus i Älvängen
Gammal- o gillesdans

 Måndagar
Startar 14 januari 2008

kl 19.00-22.00

Kontakt Bugg/barnd.: 0303-33 86 21
Kontakt Gammald. 0303-74 85 87

www.dfkorkskruven.com

Bugg/gammaldans                                      
i samarbete med: Ale Aerobic & Dansstudio i samarbete med SISU

I Älvängen

Tävla i Aerobic?
Dansa?

KIDS AEROBIC • JAZZDANS  • FUNK
AEROBIC GYMNASTICS • BALETT • BARNDANS • M.M.

Nu startar vårterminen!

Välkomna!
www.dansstudion.org (tel.svar: 0303-748480)

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

Påminnelse

LEO
Söndag 13/1 kl 18.00

Från 15 år. Entré 70 kr.

Cate Blanchett gör ännu en gång 
rollen som Elizabeth I, Geoffrey 

Rush spelar hennes vän och 
rådgivare, Sir Francis Walsingham 
och Shekhar Kapur återvänder till 

regissörstolen för denna uppföljare 
till Oscar-belönade Elizabeth (1998).

Kommande

www.alefolketshus.se

Elisabeth
The Golden Age

Söndag 20/1 kl 18.00
Från 11 år. Entré 70 kr.

Dödsdansen av August Strindberg har tur-
népremiär i Vänersborg nästa onsdag och kommer 
till Ale gymnasium den 27 februari. Dödsdansen är en 
svart galen komedi, ett äktenskapsdrama, med glim-
ten i ögat. Med Lasse Brandeby, Sara Wikström och 
Dag Malmberg i rollerna är det bäddat för en rolig, 
annorlunda föreställning.

Handlingen utspelar sig på en isolerad ö i skärgår-
den där Artillerikapten Edgar har blivit stationerad. 
Han är gift med Alice och dom firar silverbröllop. 
Barnen är utflugna och det enda som fyller det stora 
huset är makarnas bittra hat mot varandra. 

En intet ont anande kusin till Alice, Kurt, kommer 
på oväntat besök från Amerika och dras in i makar-
nas kapplöpning mot botten. För att det inte ska råda 
något tvivel om vad som utspelar sig har Strindberg 
döpt ön till Lilla Helvetet. En komisk svart komedi!

Regissör för föreställningen är Erik Ståhlberg. 
Erik, som ursprungligen kommer från Trollhättan, 
har tidigare regisserat Vivian Nielsens drama ”Den 
Yttersta Natten”, om konstnärsparet Kröyer. Denna 
kritiker- och publiksuccé spelades drygt 125 före-
ställningar under två säsonger på FolkTeatern och på 
turné i Västra Götalandsregionen. Han har även re-
gisserat ”Tartuffe” och ”Den Girige” av Moliére på 
Gunnebo Slott och på Sverigeturné med Riksteatern, 
där även Dödsdansens ensemble medverkat.

Dödsdansen är ett samarbete mellan FolkTeatern 
och Teater Aftonstjärnan i Göteborg. 

Föreställningen hade premiär den 11 augusti 2007 
på Teater Aftonstjärnan, Göteborgs svar på Strind-
bergs Intima Teater.

Brandeby till Ale

Lasse Bran-
deby och 
Sara Wik-
ström i 
"Dödsdan-
sen" som 
spelas i Ale 
gymnasium 
den 27 febru-
ari.

Teatervinden gillrar en rävfälla
– I maj är det premiär för nästa lustspel

Teaterrävar. Christel Olsson-Lindstrand har tillsammans med 
Kent Karlsson skrivit manuset till nästa pjäs, Rävfällan. Produ-
cent är Gunnar Bergevald.

TEATERRÄV

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


