
ALAFORS. Det repete-
ras för fullt på Pelarte-
atern i Alafors.

Gruppen VG närmar 
sig premiären för West 
Side Story.

Den klassiska musi-
kalen har fått en ny 
skepnad, utan sång 
och dans – dessutom 
utspelar sig händelsen i 
Sverigen.

Sedan några år tillbaka pågår 
ett generationsskifte i Nol-
Alafors kulturförening. 
Därför har de större produk-
tionerna uteblivit, men nu 
drar det ihop sig för premiär 
av en äkta klassiker. West Side 
Story står på menyn lördag 25 
april.

– Vi kallar föreställning-
en för "Bara vi" och det är en 
omarbetning av West Side 
Story fast vår version utspe-
lar sig inte i New York och 
innehåller varken sång eller 
dans. Det är istället en dra-
matisk pjäs som har allt från 
action till komik, säger Siri 
Leifsdotter, en av skådespe-
larna.

Gruppen VG är en sam-
manslagning av två teater-
grupper, Vi(n)äger och GG.

– Vi ville göra en egen tolk-
ning av en större pjäs. Efter-
som sammanslagningen inne-

bar många skådespelare be-
hövde vi hitta ett manus med 
många roller. Vi hittade ett 
antal och fick rösta i sann de-
mokratisk anda, säger Amelie 
Quist, som spelar huvudrol-
len Maria.

Stor utmaning
– Föreställningen blir säkert 
närmare 90 minuter och jag 
har fått läsa manuset varje 

dag. Det är en stor utmaning, 
säger Amelie.

Bearbetningen av manu-
set började i höstas. Alla med-
verkande har fått vara med. 
Totalt är närmare 20 ungdo-
mar i åldern 15-22 år enga-
gerade.

– Det är många debutanter 
som är med på scen och det 
är roligt. Vi vill gärna ha fler 
medlemmar. Att vi samarbe-
tar och gör en så åldersinte-
grerad föreställning är också 
nytt för föreningen, säger 
Madeleine Sandberg, som 
spelar en av vännerna till hu-
vudrollsfiguren Maria.

Intensivt
Repetitionerna tog fart i 
slutet av oktober och inten-
sifieras nu.

– Pelarteatern blir vårt 
andra hem, eller första rätta-
re sagt, de kommande veck-
orna, säger en av skådespelar-
na, Christian Olofsson.

Lokaltidningen hälsar på 
under Annandag påsk då re-
petitionerna pågick från tidig 
morgon till sen kväll. Regis-

sörerna drillade skådespelar-
na från scen till scen.

– Det är precis som vanligt. 
Man önskar sig alltid mer tid, 
men än så länge flyter det på 
bra, säger Ida Hessfelt, en av 
fyra regissörer.

Janina Schmidt som också 
är med och regisserar är im-
ponerad av ensemblen.

– Det har varit ett lätt gäng 
att jobba med. Vi behöver 
bara sköta själva regin, resten 
ordnar de själva. Det har un-
derlättat mycket.

Unga utvecklas
Som vanligt är det inte själva 
föerställningen som motive-
rar regissörerna.

– Nej, det är att se de unga 
skådespelarna utvecklas. Det 
är en häftig resa. Hoppas 
verkligen att folk kommer hit 
nu och ser hur bra de är, säger 
Ida Hessfelt.

Som det är nu har fören-
ingen planerat tre föreställ-
ningar 25-26 april och 5 maj, 
men finns det intresse kan det 
bli fler.

– Det går alltid att lösa. 
Det är angenäma problem, 
menar Ida Hessfelt.

Skälen att se den klassiska 
pjäsen i Alafors gamla fabri-
ker som sjuder av liv på insi-
dan är många.

– Framför allt är det Pelar-
teaterns storsatsning under 
2009 och vi är väldigt stolta 
över att kunna presentera den 
här föreställningen, säger Siri 
Leifsdotter.
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Hotel Öresund ★★★

Må bra under en avslappnande och väl-
smakande weekend i Skåne. Ni bor mitt 
i hjärtat av trivsamma Landskrona med 
närhet till det mesta. Kanske en båttur 
till Ven, en spännande golfrunda eller en 
skön promenad längs kusten ut mot fiske-
läget Borstahusen kan locka fram aptiten: 
Höjdpunkten väntar nämligen i hotellets 
historiska restaurang Nils Holgersson, 
där det serveras en stämningsfull mid-
dag under källarvalven från 1700-talet. 
Sedan kan det varmt rekommenderas 
att göra en visit på Landskronas slott; 
”Citadellet” (600 m). Här hamnar ni mitt 
i ett äventyr och får uppleva fångkällaren 
inifrån, då ni dras tillbaka till när fäng-
elsetiden bestod av randiga fångdräkter 
med vatten och bröd.

Ankomst:
April: 9. 10. 11. 17. 24.
Maj: 1. 8. 15. 21. 22. 29.
Juni: 5. 12. 19.
Fredagar i perioden 21.8.-11.12. 
samt valfri i perioden 
9.10.-16.10.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

1.449:-

Kör-själv-resor med

Lyxweekend vid Öresund

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

På upptäcktsfärd i Brandenburg

Enkelrum kr. 1.949:-. 
Avbeställningsskydd:

/Per barn 45:-.

Pris per pers. i dubbelrum

 1.349:-
4 dagars semester på 4-stjärnigt 

hotell i Brandenburg an der Havel

Axxon Hotel ★★★★

”Staden i floden” – så beskrivs 
Brandenburg an der Havel. Den ligger 
också omgiven av floden Havel och 
med en mängd kanaler samt större 
och mindre sjöar strödda givmilt runt 
omkring. Staden har gett namn till 
delstaten Brandenburg och hade sin 
storhetstid under medeltiden. Det kan 
man märka när man går på upptäckts-
färd i den stämningsfulla, historiska 
staden, för här finns flera kyrkor, och 
särskilt domkyrkan St. Peter und Paul 
är väldigt fascinerande. Men medel-
tidsspåren kan också synas i de gamla 
stadsportarna och stadsmurarna. Ni 
bor endast några få kilometer från 

hoppa på spårvagnen och vara i cen-
trum inom några minuter. Dessutom 
har ni goda möjligheter för spännande 
utflykter till bl.a. Potsdam (55 km), där 
ni kan besöka den imponerande stora 
och vackra Sanssouci-parken.

Valfri ankomst 
fram till 19.12.2009.

3 dagars semester på 
3-stjärnigt hotell i Landskrona

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsarerbjudande.
Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Extradygn m. frukostbuffé: 
Endast 599:-. 
Enkelrum 1.749:-. Avbeställningsskydd: 

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 1 barn 6-12 år ½ pris 

i förälders rum.

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Hotel Öresund

5 dagars 

sommarsemester

Endast 2.799:-.

Ring och hör närmare.

Du hinner fortfarande!

vårfynd

Boka på 031-600 310, www.solresor.se 
eller hos din resebyrå! 

Anmäl dig till vårt attraktiva nyhetsbrev 
på vår nya sajt, full av reseerbjudanden!

All inclusive i Turkiet!
På 4-stjärniga Ambassador Plaza 
nära Kemers mysiga centrumgator 
och City Beach bor ni i fina dubbel-
rum. All mat inklusive dryck ingår!

Pris 1 v. den 18/4 4495:-
Halvpension på Kreta!

Ovanför stranden på 4-stjärniga 
Sirios Village bor ni i dubbelrum med 
frukost- och middagsbufféer!

Pris 1 v. den 24/4 4495:-
All inclusive på Mallorca!
Maria Luisa är ett bra hotell strax 
väster om Palma med kort prom-
enadavstånd till stranden. Alla 
måltider och dryck ingår!

Pris 1 v. den 3/5 4995:-
All inclusive på Rhodos!
På Forum Beach i Ixia bor ni i 
tvårumslägenheter med balkong 
och all inclusive. Tre härliga poolom-
råden och nära stranden!

Pris 1 v. den 6/5 5495:-

www.solresor.seFör bokning ring 031-600 310

Menorca - Hotel Club Aguamarina +

Med ett bländande läge alldeles intill sandstranden i bukten vid 
den mysiga orten Arenal d’en Castell bor ni bekvämt med all inclu-
sive i dubbelrum med balkong/terrass och härliga hotellfaciliteter.

Pris 1 vecka den 5 & 12 maj  4995:- 
Avser del i dubbelrum med avresa från Landvetter.

Omarbetad klassiker på Pelarteatern
– Premiären för West Side Story närmar sig

Christian Olofsson och Anna Nordström i en av många dra-
matiska dueller.

WEST SIDE STORY

West Side Story är ursprungligen 
en amerikansk musikal från 1957. 
Den är berömd för sin omfattande 
användning av dans som berät-
tande element, och det tragiska 
slutet, som skiljer den från de flesta 
amerikanska pjäser och filmer från 
samma tid. Uppsättningen på Pelar-
teatern är en moderniserad version 
utan sång och dans. Den regisse-
ras av Ida Hessfelt, Janina Schmidt, 
Carolina Hellblom och Cecilia Mag-
nusson. Premiär 25 april.

PÅ REPET

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

"Bara vi" – en omarbetad version av West Side Story har premiär på Pelarteatern den 25 
april. Robin Bordefjord, Alexander Schmidt, Richard Ohlén, Albin Persson och Emma Johans-
son är några ur den 20 personer stora ensemblen som just nu repeterar för fulla muggar.


