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Helena Ek är inte känd för 
den breda allmänheten, men 
är likväl professionell sång-
are som synts i tv och hörts i 
radio. Hon har spelat in flera 
skivor med renässans och 
barockmusik.

Helena sjunger och berät-
tar om Jungfru Maria i folkliga 
visor och medeltida sånger. 

Ett samarbete mellan 
Musik i Väst, Ale kommun 
och Studieförbundet Vux-
enskolan möjliggjorde två 
arrangemang med Helena Ek 

i torsdags. På förmiddagen 

gästade hon Klockarängens 
äldreboende i Skepplanda och 
på kvällen gick det att lyssna 
till Helenas vackra stämma på 
Glasbruksmuseet i Surte.

Mariasånger i folkton

PÅ KLOCKARÄNGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Helena Eks program innehöll 
sånger och berättelser om 
Jungfru Maria.
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ALAFORS. Sveri-
ges minsta dansscen 
kommer till Ale.

24 kvadrat är namnet 
på det arrangemang 
och samtidigt storleken 
på den mobila dansscen 
som monterats upp i 
Pelarteaterns cafeteria.

– Det blir dansföre-
ställningar som bygger 
på intimitet. Idén är 
unik, säger Lars Pers-
son som står bakom 
projektet tillsammans 
med sin fru Gun Lund, 
känd koreograf som 
sysslat med professio-
nell dans i över 30 år.

Det har spikats, fejats och 
planerats för fullt på Pelar-
teatern i Alafors under den 
gångna veckan. I dagarna tre, 
onsdag-fredag 4-6 mars, ska 
det visas dans på ett mycket 
originellt och annorlunda sätt 
för alepubliken. På en scenyta 
om 24 kvadratmeter ska Sara 
Regina Fonseca och Maud 
Karlsson uppträda i två olika 
uppsättningar.

– Scenen är en kopia av den 
som vi har i Klippans indu-
striområde i Göteborg. Det 
var så allting började 2002, 
berättar Lars Persson.

Scenen har trots, eller 
kanske tack vare sin storlek, 
snabbt blivit ett omtalat inslag 
i svenskt dansliv. Formatet 
skapar unika och oförglöm-
liga upplevelser.

– Det strider egentligen 
mot alla regler. När man 
tänker på dansteater så före-
ställer man sig en jättestor 
scen och med plats för 1 000 
personer i salongen. Här är 
dansytan 24 kvadratmeter 
och det finns bara plats för 20 
åskådare, förklarar Lars Pers-
son.

24 kvadrat har låtit höra tala 
om sig på bred front. Danssce-
nen har varit på turné ibland 
annat Malmö och Stockholm, 
men även utomlands.

– Nyligen var vi på en dans-
mässa i Düsseldorf, det blev 
en formidabel succé. Faktum 
är att vi är fullbokade till slutet 
av 2010, säger Lars Persson.

– Det är precis så här dans 
ska upplevas, nära och där 
vi presenterar vad som sker. 
Publiken kan se varenda 
muskel som rör sig på aktö-
rerna. Det är en spänning för 
åskådarna och en utmaning 
för dansarna.

Tankeväckande dans
Sara Regina Fonseca visar 
kraftfull, vacker och tanke-
väckande dans. De inhemska 
rötterna från Colombia har 
genom århundraden blandats 
med spanskt och afrikanskt 
inflytande. Sara Fonseca 
är dock inte bara skolad i 
Colombia utan också i nutida 
dans vid legendariska Laban 
Center i London, vilket ger 
dansen ett modernt uttryck.

Maud Karlsson, Uppsala, 
skapar humoristisk, drastisk 

danskonst där röst och texter 
ofta ingår. Ibland sätter man 
dock som åskådare skrattet 
i halsen när hon skruvar till 
det. Maud Karlsson är utbil-
dad i Sverige, men har verkat 
som koreograf och dansare i 
USA under mer än tio år. Nu 
är hon tillbaka med ett bild- 
och rörelsespråk i bagaget.

Ytterligare ett uppträdande 
av 24 kvadrat sker i Pelartea-
terns cafeteria 25-27 mars.

– Då blir det radiostyrd 
dans där publiken med hjälp 
av fjärrkontroller ska kunna 
styra dansarna på scenen, 
avslutar Lars Persson.

JONAS ANDERSSON

24 kvadrat gästspelar på Pelarteatern
– Dansuppträdande utöver det vanliga

24 kvadrat är Sveriges 
minsta dansscen som tar 
plats i Pelarteaterns cafe-
teria. Här ses arrangörerna 
Lars Persson (t v) och Peter 
Rundqvist.

Charlotte 
Perrelli &

Partypatrullen

SKEPPLANDA. – Tack för att du kom hit och fram-
förde denna typ av musik som vi så sällan får 
höra.

Helena Eks framträdande på Klockarängen i 
Skepplanda väckte beundran hos publiken.

Senare på dagen gjorde hon ett lika uppskattat 
framträdande på Glasbruksmuseet.

Pelarteatern Alafors fabriker 
Ons 25 - fre 27 mars, kl 19 

Bilj (förköp): 120 kr 

24 Kvadrat Direkt från gästspel i Paris:
     Radiostyrda dansare 
    - dans och teknologi 
       i skön förening!

Luisa Denward
Olof Persson

Samarr: Teaterföreningen i Ale
Nol-Alafors Kulturförening

Biljetter säljes på Ale biblioteket , Nödinge
0303-33 02 16

Ann Kristin 
Hedmark
trio
Sånger nära dig

Glasbruksmuseet
Tor 26 mars, kl 18
Bilj (förköp): 60 kr

Anders Ekman gitarr
Hasse Larsson bas
Ann Kristin Hedmark
sång

Samarr:
Studieförbundet Vuxen-
skolan, Musik i Väst


