
ÄLVÄNGEN. Arosenius-
skolans tradition med 
en årlig soaréföreställ-
ning lever vidare.

I år presenterade de 
sin egen tolkning av 
musikalen "Mamma 
Mia".

Och sällan har ett 
namn känts så klock-
rent.

Det skulle gå att skriva en hyll-
ningsnovell till gänget bakom 
den makalösa uppsättningen 
av Aroseniusskolans "Mamma 
Mia". Av utrymmesskäl nöjer 
vi oss med att ge högsta betyg 
– helt enkelt suveränt.

Publiken fick nypa sig i 
armen ett flertal gånger för 
att förvissa sig om att vi inte 
satt i Göteborgs konserthus. 
Det var inte heller musikhög-
skolans elever som uppträdde 
utan Aroseniusskolans elever  
– och lärare – och rektor – till-
sammans på samma scen.

Det var fräckt och ett smart 
sätt att 
ge en 
soaré 

nytt liv. Tidigare år har per-
sonal och elever uppträtt var 
för sig – 2009 gjorde de ge-
mensam sak. Resultatet bland 
det bästa någonsin.

– Jag har haft förmånen att 
jobba med naturbegåvningar 
av bästa märke. De har varit 
helt sagolika, utbrister dra-
mapedagogen och regissö-
ren, Helena Urdal.

Greppet att låta personal 
och elever uppträda tillsam-
mans var mer en tillfällighet.

– Vi fick helt enkelt nobben 
av killarna och vad gör man 
inte... Jag håller med om att 
det blev en skön upplevelse. 
Lärare och elever fick vara 
nervösa ihop och stötta var-
andra, säger Helena som ändå 
till sist också fick med sig ett 
antal killar i föreställningen. 
De tyngre manliga rol-
lerna spelades dock av 
personal, däribland 
rektor 

Jakob Koskel.
Det hade varit tjänstefel 

att inte omnämna Amanda 
Hansson, Wictoria Weine 
Lindegren, Ellenor Lo-
rentsson, Emelie Påhlshe-
den, Elin Karlsson och Jo-
hanna Alexandersson 
för skönsång och 
underhållning av 
märke bäst i klas-
sen!
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Helt enkelt suveränt!

Madeleine Ternell, Ellenor Lorentsson och Ninette 
Cansby spelade Sophie med vänner.

Grabbar som vågar. Magnus Slettvold, Johan Lövgren, Elias Linde-
gren, Rasmus Nagy, Elias Samaha och Tobias Ottosson.

Sträck på dig, Amanda! Du var strålande!

Johanna Alexandersson, 
Victoria Weine Lindgren 
och Emelie Påhlsheden var 
en underhållande trio.

Mor och dotter. Sophie spelades av Ellenor 
Lorentsson och Donna av Amanda Hansson.

Martin Löwendahl och Emelie Påhlsheden – 
ett bra exempel på att personal och elever 
kan uppträda tillsammans.

Kuppen! Teaterlärare Helena Urdal (t h) stormade ut 
och överraskade alla med Waterloo i finalen. Gissa om 
eleverna chockades första gången...
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