
NÖDINGE. Vikten om att 
bry sig, kamratskap och 
modet att säga nej.

Ale gymnasiums 
tredje Vaknaföreställ-
ning, 100 kg kärlek från 
Gävle, tar med sig sina 
budskap på turné.

Nu är förpackningen 
än tyngre – högstadie-
elever i Lilla Edet och 
Stenungsund kommer 
att få se "2 ton kärlek 
från Ale".

I våras gestaltade esteteleverna 
i Ale gymnasium en föreställ-
ning om en före detta miss-
brukares (Per Lifvengren) 
liv. Den skapade starka reak-
tioner hos publik och vänner 
samt hos aktörerna själva.

– Vi kände verkligen att 
budskapet var viktigt och att 
vi har något att förmedla till 
andra. När vi fick reda på att 
det fanns ett behov på andra 
skolor tog vi kontakt och nu 
är vi snart där, säger Jennifer 
Jääskeläinen, en av de med-
verkande esteterna.

Turnéplanen innehåller tre 
föreställningar i Lilla Edet för 
kommunens högstadieskolor 
samt en kvällsföreställning 
för föräldrar.

– Föräldrarna är en primär 
målgrupp i det drogförebyg-
gande arbetet så vi är verkli-
gen glada att det gick att ge-
nomföra. Nu hoppas vi att de 
dyker upp, säger regissör, Mi-
chael Svensson.

Nytt namn
Föreställningen som bytt 
namn från "100 kg kärlek 
från Gävle" till "Minst 2 ton 
kärlek" med hänvisning till 
ensemblens gemensamma 
vikt har ombearbetats.

– Upplägget är att Per Lif-
vengren nu själv deltar och 
berättar delar av sin story. 
De mest centrala händelser-

na dramatiseras sedan på scen, 
berättar Michael Svensson.

"Minst 2 ton kärlek" 
kommer att behålla original-
uppsätt-
ningens 
avancera-
de teknik 
med vissa 
begräns-
ning-
ar. Av tre 
filmdu-
kar är en 
kvar, men 
för övrigt 
blandas 
det också 
friskt med 
konstar-
ter. För-
utom film blir det teater, 
sång och musik. Mitt i detta 
kommer Per Lifvengren att 
stå.

– Det blir häftigt. Tillsam-
mans har vi mycket att berät-
ta, ingen lär gå hem oberörd, 
säger Per och påpekar att det 

inte blir några pekpinnar utan 
mer logiska beskrivningar av 
hur illa det kan gå – och hur 
lite som ibland krävs för att 

förhindra 
en per-
sonlig ka-
tastrof.

Robert 
Söder-
berg som 
spelar 
rollen 
som Per 
på scen 
berät-
tar om 
ett annat 
motiv.

–  Vi 
vill vara 

de svagas röst i samhället. De 
ska veta att vi förstår dem, att 
de inte är ensamma, att det 
alltid finns en utväg.

Kort tid
Turnéföreställningen har 
prodcuerats på kort tid. En 

och en halv vecka har bara 
gått sedan starten. Två repe-
titioner och sedan ett genrep i 
Folkets Hus i Lilla Edet.

– Eleverna är otroligt am-
bitiösa och målmedvetna. 
De fixar detta, men vår "va-
liumkonsumtion" har säkert 
fördubblats, säger Michael 
Svensson och ler brett.

Turnén blir också en bra 
marknadsföring för Ale gym-
nasium.

– Det är väldigt roligt att 
kunna visa upp vad man kan 
få göra på ett estetiskt pro-
gram.

NÖDINGE. Jennifer 
Jääskeläinen, 18, har 
som projektarbete till-
verkat egna smycken.

Dessa ställs nu ut 
på bibliotek och intres-
senter får bjuda på de 
trendiga accessoa-
rerna.

Intäkterna från auk-
tionen tänker hon 
skänka till Vakna-
fonden.

Jennifer Jääskeläinen går 
tredje året på det estetis-
ka programmet i Ale gym-
nasium. Projektarbetet som 
väntar de blivande studen-
terna var inte svårt att välja 
för henne.

– Jag hade bestämt mig 
tidigt för att göra något som 
hade med Vakna – droger 
dödar – att göra. Jag tycker 
att det projektet är så bra och 
viktigt, säger hon.

Till sist blev det egen 
smyckestillverkning, där för-
säljningsintäkterna kommer 
att gå till Vaknafonden. Ett 
intensivt arbete inleddes i 
höstas med att hitta mate-

rial.
– Jag har tagit hand om av-

lagda smycken, rotat lite här 
och där samt besökt Pärlhu-
set i Göteborg som nu dess-
värre har stängt dörrarna. Av 
allt jag har fått ihop skapa-
de jag nio egna smyckesupp-
sättningar, berättar Jennifer 
som har en förkärlek till ac-
cessoarer.

Under januari månad 
ställs de ut på biblioteket i 
Nödinge och under febru-
ari i Lilla Edet. Fram till i 
söndags har intressenter 
kunnat lägga bud på smyck-
ena i montern. Buden ligger 
väl förseglade i en låda som 
Jennifer snart ska öppna.

– Sedan sätter jag ut pri-
serna i montern och ger 
övriga en chans att bjuda 
över. Fram till nu var det 
ett sätt att hitta ett utgångs-
pris.

Det är inte utan att det 
syns en liten nyfikenhet hos 
Jennifer om vilken prisnivå 
besökarna har satt på smyck-
ena.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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2 ton kärlek på turné

Vi tackar alla våra 
kunder för ett 

fantastiskt 2007 
och hoppas på ert 

fortsatta förtroende.
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Välkommen att besöka vår utställning 
i Älvängen med ny och trendig 
presentreklam.
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Jennifer Jääskeläinen, ES3A i Ale gymnasium, har som 
projektarbete tillverkat egna smycken som hon nu stäl-
ler ut på biblioteket i Nödinge och sedan även i Lilla Edet. I 
samband med utställningen pågår en auktion.

Jennifers smycken 
– Vaknas lycka

Årets estettreor ger sig ut på turné med sin Vaknaföreställning. Tre föreställningar för hög-
stadieelever i Lilla Edet och en kvällsföreställning för föräldrar väntar på måndag. På onsdag 
heter hållplatsen Stenungsund.

– Ale gymnasium missionerar i Lilla Edet och Stenungsund

Per Lifvengren på film. I turnéföre-
ställningen "Minst 2 ton kärlek" fö-
reläser han själv från scenen.
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