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SKYTTEL & PENSEL
Mattor och akvareller

Av systrarna Ann-Marie Hansson och Eva Carlmark

3.5-7.6

Vernissage söndag  3:e maj  kl 13

Repslagarmuseet Älvängen

Fri entré

0303 74 99 10          www.repslagarbanan.se

”Bara vi” – en omar-
betning av West Side 
Story gick i helgen av 
stapeln på Pelartea-
tern i Ahlafors gamla 
fabriker. Premiären och 
andra föreställningen 
var fullsatt och skåde-
spelarensemblen pre-
sterade därefter. Ener-
gin på scen var hög. 
Skådespelarna gav allt 
de hade och lite till.

Pelarteaterns ”Bara vi” är 
en omarbetning av den 
Romeo och Julia-inspire-
rade stormusikalen West 
Side Story. Versionen ut-
spelar sig inte längre i New 
York, utan miljön är istäl-
let förflyttad till Sverige. Te-
aterensemblen ville göra en 
version som både eventu-
ell publik och skådespelarna 
själva kunde relatera till. Mu-
sikal- och danstemat är också 
inslag som har tagits bort, 
vilket var ett enhälligt beslut 
från såväl regissörerna, Idah 
Hessfelt och Janina Schmidt, 
som skådespelarna. Många 
ändringar har gjorts – det 
har både tagits bort och lagts 
till, allt efter som ensemblens 
egna improvisationer omfor-
made det ursprungliga ma-
nuset. 

Två gäng någonstans i 
Sverige slåss om ett kvarter. 
Det handlar helt enkelt om 
vem som var där först eller 

om vem det var som började 
bråka i första hand. Kim och 
Bernardo leder varsitt ung-
domsgäng. Bernardo (Albin 
Persson), från Chile, är 
ledare för Hajarna och Kim 
(Emma Johansson), från Sve-
rige, är ledare för Jets. På en 
dans i kvarterets gymnastik-
sal träffas av en slump Tony 
och Maria. Tony är en före 
detta gängmedlem i Jets och 
Maria är syster till Bernardo. 

Helvetet brakar lös
Vid första dansen finner 
paret varandra och första 
kyssen dem emellan gör 
att helvetet brakar lös och 
den största fighten mellan 
gängen någonsin börjar pla-
neras, allt för att göra en för-
bjuden kärlek rättvisa. Det 
är med denna fight som den 
klassiska tragedin börjar visa 
sitt rätta jag. Människor blir 
sårade och börjar ljuga. Lög-
nerna leder till handling-
ar i vrede. Vreden övergår 
till slut i den djupaste sorg. 
Denna sorg leder till hämnd-
aktioner som får förödan-
de konsekvenser för alla in-
blandade. 

När Anna Ternheims ver-
sion av Broder Daniels ”Sho-
reline” försiktigt höjs över 
teatersalongen i slutscenen 
hörs publiken leta efter näs-
dukar i sina handväskor och 
fickor, men förgäves. Tårar-
na rinner. Tragedin och Pe-

larteaterns förmågor är ett 
faktum.

De unga skådespelarna i 
ensemblen har lagt ned sin 
själ i arbetet med denna pjäs, 
vilket märks på scen. Adre-
nalinet pumpar hos dem på 
scen. Både på premiären och 
andra föreställningen gav pu-
bliken stående ovationer och 
när Tony och Maria, Andreas 

Svensson och Amelie Quist, 
kommer ut på scen för att 
tacka för sig jublas och visslas 
det hejdlöst. Tack för en un-
derbar föreställning som gick 
rakt in i hjärtat. För er som 
inte har kunnat se föreställ-
ningen, ges ännu en chans 
den 5: e maj i Pelarteaterns 
lokaler. 

 I publiken - Sofia Larsdotter

Publik i tårar på Pelarteatern

I söndags var det premiär för Bara vi på Pelarteatern i Ala-
fors. Föreställningen, som är en omarbetning av West Side 
Story, går även att se den 5:e maj.
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Hälsar våren med
Filmmusik • Gladjazz 
Musikal • med mera

Sångsolist: Cissi Karle

Söndag 3 maj kl 18:00
Smyrnakyrkan, Älvängen
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