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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

Kommande

www.alefolketshus.se

Juno
Sanslöst rolig, varm och klok film som 

bara blir bättre ju längre den rullar.

Söndag 9/3 kl 18.00
Entré 70 kr. Från 7 år.

Horton
av skaparna bakom Ice Age

Barntillåten. Entré 60 kr.

SVERIGE
PREMIÄR
Fredagen 14/3 kl 18.00

Charlie
Wilsons War
Söndagen 16/3 kl 18.00

Från 7 år. Entré 70 kr.

Visas även 16/3 kl 15 och 17/3 kl 18

Välkomna till 

Nol IK:s årliga 
påskfirande

Vi har lotteri, kaffe, fiskdamm, varmkorv.

Kl 20.00 TÄNDER VI ELDEN

Kl 21.00 SKJUTER VI FYRVERKERIER

Kl 22.00 AVSLUTAR VI

Stöd barn & ungdom i Nol IK, 
bli stödmedlem du med!

Påskafton 22/3
på

Nolängens IP  
kl 19-22

I samarbete med SISU

”Utflykt bland bävrar” var namnet på den föreställning som skapandeprofilen 
på Ahlafors Fria Skola visade upp i veckan.

ALAFORS. Skapandeprofilen 
på Ahlafors Fria Skola bjöd i 
veckan in till premiär av före-
ställningen ”Utflykt bland 
bävrar”.

Arbetet påbörjades i höstas 
och utgångspunkten för 
föreställningen var de fyra 
elementen; jord, eld, luft och 
vatten.

– Det har varit lärorikt 
och hur kul som helst, säger 
Louise Nicolaisen, en av 
manusförfattarna.

Ett kvällsframträdande för allmän-
heten och tre skolföreställningar av-
verkade eleverna på skapandeprofi-
len (årskurs 7-9) under den gångna 
veckan. Samtliga föreställningar ägde 
rum på Pelarteatern. 

– Eleverna har själva skrivit manus, 
valt ut musik och gjort all rekvisita. 
Repetitionerna har genomförts under 
ledning av Lena Sannerstig och mig, 
sade lärare Jenny Jonasson när hon 

hälsade publiken välkommen.
– Det är med stolthet jag presen-

terar föreställningen ”Utflykt bland 
bävrar”.

Att lyckas åstadkomma en föreställ-
ning kring de fyra elementen var san-
nerligen ingen enkel uppgift att ge sig 
i kast med. Ganska snart bestämde sig 
dock manusförfattarna för att hand-
lingen skulle utspela sig ute i natu-
ren. En skolklass åker iväg på utflykt, 
men allt blir inte riktigt som de hade 
tänkt sig.

– Motgångarna som eleverna får 
uppleva tillsammans gör att gruppge-
menskapen stärks. De som från början 
var ovänner blir vänner, säger Julia 
Carlden.

En utställning om de fyra elemen-
ten hade knutits till föreställningen, 
som besökarna kunde ta del av i Pe-
larteaterns café.

Profilstark föreställning 
på Pelarteatern

Tanja Taivala Välimaa och Nathalie Torvad guidade i utställningen om de fyra 
elementen; jord, eld, vatten och luft.

PÅ PELARTEATERN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

När Kent Karlsson till-
delades Ale Rotary 
Diplom för några 
veckor sedan framstod 
det som att pristaga-
ren var grundaren av 
Ale Teatersällskap.

Den uppgiften över-
rensstämmer inte med 
verkligheten, även om 
Kent var en av Ale 
Teatersällskaps första 
medlemmar.

Grundade fören-
ingen gjorde dock Karl 
Ingmar Andersson och 
Bosse Augustsson.

Midsommardagen 1981 stod 
Karl Ingmar Andersson ut-
anför Bosse Augustssons 
dörr i Slittorp. Han tvekade 
en stund innan han tog mod 
till sig och knackade på. De 
två kände inte varandra så väl 
och Karl Ingmar var beredd 
att bli betraktad som en tok.

Den oväntade gästen hade 
en idé, en tanke om att tota 
ihop ett bygdespel i Skepp-
landa. Och Bosses speci-
alskrivna visa till logdan-
sen kvällen före hade varit 
rolig och fyndig, kanske var 
han den rätta att kontak-

ta. Det är möjligt att Karl 
Ingmar blev betraktad som 
lite tokig, en positiv egen-
skap i detta sammanhang. 
Bosse ställde i vilket fall som 
helst upp på hans initiativ. 
Sedan dröjde det inte länge 
förrän ett utkast till ett manus 
om ”Livet i Lögneberga” var 
framme.

Efter hand som idéer och 
uppslag bearbetades satte 
man igång att ragga vänner 
och bekanta och deras be-
kanta att ställa upp som skå-
disar. Den rumänska skåde-
spelerskan Liliana Tomscou 
tog hand om regin och snart 
var det dags för uppförande 
av hyssikalen ”Livet i Lög-
neberga” i Skepplanda byg-
degård.

Mitt under en repetition 
bildades Ale Teatersällskap. 
Man hade nämligen ansökt 
om bidrag hos Ale kommun 
som i sin tur ställt som villkor 
att en förening skulle bildas. 
Sådan är versionen bakom 
Ale Teatersällskaps bildande 
och dess grundare.

JONAS ANDERSSON

  HISTORIK ATS 1981-2007

Antal medlemmar genom åren: 184.
Nuvarande ordförande: Göran Antonsson som innehaft 
posten i 12 år.
Spelplatser: Skepplanda bygdegård, Skepplanda hem-
bygdsgård, Medborgarhuset Alafors, Ale gymnasium, 
Lisebergsteatern, Hermansby, Spekeröd, Bullaren, IOGT 
Göteborg, Hjärtum, Sandared, Berfendal, Bolstad, Munke-
dals bygdegård, Vikingagården, Skogome Kriminalvårds-
styrelse, Vinden (Repslagarmuseet).
Regissörer: Liliana Tomescu, Sonny Johnsson, Martin 
Rossing, Barbro Sjöberg, Agneta Danielsson, Birgit Carl-
sten, Tina Friis Hallberg och Birgitta Andersson.
Toltalt antal publik: 33 278.
Antal föreställningar: 276.

Karl Ingmar och Bosse Ale 
Teatersällskaps grundare

Glaskonst Glasbruksmuseet
Gjuta, fusa, slumpa och måla – 
vad har det med glas att göra? Jo, 
det är just de tekniker som sam-
manbinder tre glaskonstnärer från 
Göteborg som ställer ut tillsam-
mans på Glasbruksmuseet i Surte 
från och med mitten av mars.

Mia Branzell, Ulla Hultberg 
och Anne Larsson jobbar med 
glas på KKV, Konstnärernas Kol-
lektiv Verkstad, i Göteborg. De 
har funnit en gemensam nämnare 
i glaset som uttrycksmedel och de 
jobbar med såväl unik som offent-
lig glaskonst. 

– Vi jobbar med så kallade ”kalla” 
tekniker, det vill säga ej blåst, utan 

ugnsformat glas, säger konstnärer-
na, alltså att gjuta, fusa, slumpa och 
måla på och med glas.

Mia Branzell är utbildad på 
HDK. Förutom glas arbetar hon 
med fiberpapper, belysning, textil, 
teaterkostym och grafisk formgiv-
ning. När hon inte är på KKV håller 
hon till i sin atelje i Hindås. 

Ulla Hultberg har sin bas i 
Olofstorp. Hon började som tex-
tilare men har mer och mer över-
gått till glaskonst. Ofta böjar hon 
med en akvarell som hon sedan an-
vänder som förlaga till konstverk i 
andra material. 

Anne Larsson är målare, skulp-

tör och arbetar med bilder på glas 
och glasskulptur. 

– Att uttrycka mig i form är ett 
bra komplement till mina bilder, 
säger Anne.

På vernissagedagen den 15 
mars finns alla konstnärer på plats 
i Surte. Utställningen invigs av 
Monica Samuelsson, ordförande 
i utbildnings- och kulturnämnden 
i Ale kommun.

Ännu ett tillfälle att träffa Mia, 
Ulla och Anne för att höra mer om 
hur de arbetar med glas, erbjuds 
torsdag 17 april då de tillsammans 
med publiken samtalar kring kon-
sten de visar på Glasbruksmuseet. 

Nöje


