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ALAFORS. I tisdags var det premiär 
för Pelarteaterns yngsta aktörer.

Den tio minuter långa pjäsen 
”Rickardssons framgång” tog publi-
ken med storm.

– Det var nervöst, men också väl-
digt roligt, säger en av skådespe-
larna, Malte Leifsson, 11.

I förra veckan var det premiär i dubbel be-
märkelse på Pelarteatern. Den egna pjäsen 
med speedwayföraren Tony Rickardsson i 
fokus hade premiär och för skådespelarna var 
det också premiärdebut att spela teater för 
pubik. Under ledning av Andreas Svensson 
och Richard Ohlén  har de fem eleverna, tio 
och elva år gamla år, improviserat fram före-
ställningen ”Rickardssons framgång”.

– Det är en egen version av vad som händer 
efter karriären. Gruppen fick skriva ner tio 

saker, karaktärer, repliker och händelser som 
de ville ha med i föreställningen. Utifrån det 
skapade vi ett manus. De har varit fantastiskt 
duktiga och repeterat flitigt i sju veckor, be-
rättar Andreas Svensson.

Det var en stolt ensemble som efter premi-
ären mötte lokaltidningen.

– Teater är roligt, särskilt att få uppträda 
för publik. Vi hoppas att det blir en ny grupp 
till hösten, säger Aimee Olli, 11.

Pjäsen visade två bilder av Tony Rickards-
son, en där varken journalister eller kärlek fick 
utrymme och en där den före detta speedway-
föraren som vanligt hade framgång. Gruppen 
fick en lång och välförtjänt applåd efter tio in-
tensiva minuter.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

VI TACKAR
alla besökare på årets 

Kilanda Marknad,
utställare samt alla funktionärer 
som tillsammans gjorde årets 
marknad till succé. 
/Marknadskommitten

Pjäsen Rickardssons framgång framfördes av Joakim Nielsen, Aimee Olli, Samuel Jonasson, 
Axel Kamne och Malte Leifsson.

Rickardsson i huvudrollen på Pelarteatern

Axel kamne spelade Tony Rickardsson som 
intervjuades av journalisten Malte Leifsson.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 350:-

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm
Företagsmassage (F-skatt)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Utgångspris 1 030 000:-
Boyta 69,1 kvm
Avgift 3.491:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv och
p-plats

Hiss: Nej.
Adress: Gruvåsvägen 19
Visas tor 28/5 17.30-18.30

På populära Gruvåsvägen centralt i Älvängen har vi en toppenfräsch lägenhet, med 2 rum och kök, på
entréplan med härlig uteplats. Fint trevligt område, med närhet till service och kommunikationer. Bokade
visningar, ring för tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2035.

B 2:a Älvängen

Utgångspris 2 475 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 125 kvm, biyta 10 kvm
Tomt 1 678 kvm

Byggt 2003
Adress: Skönningared 375
Visas ons 27/5 17.30-18.30

Med fint läge och härliga omgivningar med underbar utsikt över åker och äng! Finner du den här mycket
fräscha, trevliga enplansvillan. Stor härlig altan. Öppet härligt vardagsrum med braskamin. Närhet till
både Skepplanda och Älvängen.
Bokade visningar, ring för tid Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1225.

B Skepplanda - Skönningared

Utgångspris 1 550 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 108 kvm, biyta 9 kvm
Tomt 2 306 kvm Plan

Byggt 1980
Adress: Pussen 505
Visas tis 2/6 17.30-18.30

Välplanerad 1-plansvilla med dubbelgarage, insynsskyddat läge! Inglasat uterum och uteplats. Generösa
utrymmen i huset. Härliga bär och svamp marker inpå knuten.
Nära till sjö och fiskedammar. Bokade visningar, ring för tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2017.

BPussen - Nol

Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se


