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Ny metod för
effektivare
kroppsrening!
Det här är en ny, effektivare kroppsrening för hela dig. Den speciella
kombinationen av örter i MethodDraine DETOX driver ut gifterna
som samlats i kroppen. 

Den rena kroppen fylls av energi, får
större motståndskraft och känns lättare
att leva med. 

Nu

219:-
+ Sportflaska

på köpet!
Ny smak!
Hallon/tranbär

Ale Torg 0303-971 50
+

Hålstensvägen 6, Älvängen • 0303-74 61 47

Få hjälp av ett proffs!
Ett personligt bemötande, 15 års erfarenhet och handgjorda 

skoinlägg garanterar hög kvalitet.

Hos mig är alla undersökningar kostnadsfria - utan köptvång.
Ring och boka tid nu - du har inget att förlora!

Nu även tider på lördagar.
Med skoinlägg kan många problem lindras eller försvinna helt. 

Smärtor i fötterna, benen och ryggen har ofta samband med en 
felaktig fotställning. Att räta upp och stödja fötterna påverkar 

hela kroppen positivt – du mår bättre och orkar mer!

Nöjd kund-garanti:
Jag garanterar att dina fotrelaterade problem minskar! 
Skulle du inte märka skillnadfår du pengarna tillbaka!

Mer information fi nns på: www.inlaggsmakaren.se

Personlig service, gott om tid för varje kund, korta väntetider.

Nya inlägg 
Endast

11.100:-.100:- Återbeställning
Endast

6600:-00:-
gäller t.o.m. 31 maj

Tävling på nya, omgjorda hemsidan!
Vinn inlägg på www.inlaggsmakaren.se

2 år i Ale
Jubileumsrabatt åt alla!

Lördag 2 maj 

fi nns jag på plats hos 

Sportringen Aletorg för fotanalyser

Tiggarens opera är en riktig 
klassiker för kulturvännerna. 
Den skrevs av John Gay så 
tidigt som 1728 och innehål-
ler både satir och ironi i stora 
portioner. Vad som främst 
karaktäriserar denna form av 
teater är att skådespelarna 
uppträder i halvmask, täckt 
från näsan och uppåt, och att 
de emellanåt kan kliva ur sin 
roll, sätta sig på läktaren och 
småprata med publiken. Det 
är på många sätt ett lustspel, 
där man inte alltid vet om det 
är välrepeterad teater eller ren 
improvisation.

– Det är det som gör fö-
reställningen så rolig, men 
i grunden är den seriös. Det 
handlar om kärlek och moral 
på samhällets botten, säger  
Sandra Grahn, en av skåde-
spelarna.

Ramhandlingen kretsar 
kring en kille som får ihop det 
med två tjejer samtidigt. Han 
gifter sig med en av dem och 
den andra blir gravid. Killen i 
centrum är dessutom bandit-
gängets stora ledare.

Premiären är satt till 8 maj 
och gruppen erkänner att ner-
verna börjar kittla.

– Det är som vanligt, smått 
panikslaget, men ändå roligt, 
säger Cassandra Vogel, en 
annan av aktörerna på scen.

Manuset har de bearbetat 
en aning, men en hel del av 

de långa avancerade repliker-
na är kvar.

– En del svordomar och 
andra formuleringar blir rik-
tigt roliga bara för att de är 
gamla, säger Emil Dahl.

Maskerna har eleverna 
gjort själva och att spela i mask 
har varit en ny erfarenhet.

– Det handlar mycket om 

överdriva och vara extra tydlig. 
Man får skratta sig glad och 
gråta sig ledsen, menar Moa 
Klemedtsson.

Föreställningen innehåller 
också musik, men den är långt 
ifrån tidsenlig.

– Och sången är långt ifrån 
vacker. Vi sjunger med clown-
röster, men texterna känner 

nog de flesta igen, säger Stella 
Birungi.

Allmänheten har tre kvälls-
föreställningar att se fram 
emot. Tiggarens Opera blir 
teaterlärare Ewa Gartingers 
första slutproduktion i Ale 
gymnasium.

Esteter bjuder på fysisk teater
– En ny upplevelse för publiken

Estettreor. Paula Dahlqvist, producentassistent, Lovisa 
Norén, Erica Berglund, Andreas Korteniemi, Stella Birungi, 
Sandra Grahn, Cassandra Vogel, Moa Klemedtsson, Kalle An-
dresen och Emil Dahl. Satu Säkkinen saknas.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Tiggarens Opera är en föreställ-Tiggarens Opera är en föreställ-
ning med halvmask och mycket ning med halvmask och mycket 
publikkontakt. Skådespelarna går publikkontakt. Skådespelarna går 
in och ut i sina roller.in och ut i sina roller.

NÖDINGE. Esteternas slutproduktion i Ale gymna-
sium närmar sig.

I år väntar en ny upplevelse för den trogna tea-
terpubliken.

– Det är en fysisk teater, en Commedia dell’arte 
– en ganska knäpp föreställning, men knäpp på ett 
bra sätt, försöker Paula Dahlqvist, producentas-
sistent, beskriva Tiggarens Opera.


