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AFTER WORKAFTER WORK
Varje fredag kl 17-20Varje fredag kl 17-20

Ät 2 betala för 1Ät 2 betala för 1

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

Nya öppettiderNya öppettider
Månd - torsd 11-14.30Månd - torsd 11-14.30

Fred 11-22 Fred 11-22 
Lörd 13-22Lörd 13-22
Sönd 13-20Sönd 13-20

ALAFORS. Studenten till trots – den 
1 juni håller gruppen Milkshake pre-
miär.

På Pelarteatern kommer det att 
bjudas på improvisationsteater 
hämtat ur en koffert.

– Formen är en ny utmaning för 
oss, men ännu mer utmanande har 
det varit att få ihop repetitionerna i 
student- och baltider, säger filuren, 
Sofie Johannesson.

Filur står inte för vad hon är, utan för vad 
hon kommer att agera som i föreställningen 
”Minnenas koffert”. För Milkshake är impro-
visation inget nytt när det gäller att skapa en 
handling, men att använda det även på scen 
har gruppen inte gjort tidigare. 

– Vi har några ramar att hålla oss inom och 
vi vet åt vilket håll vi ska, men exakt hur vi tar 
oss i mål vet vi inte. Jag som filur ingår till 
exempel inte i själva ramhandlingen utan är 
mer ett element som tillför föreställningen det 
oväntade, säger Sofie Johannesson.

Tillsammans med sina ledare Patrick Vant 
Hof och Christian Olofsson har gruppen 
skapat pjäsen ”Minnenas koffert”, där två barn 

gästar mormor och morfar. De hittar en kof-
fert full av minnen och barnen får bland annat 
se hur mormor och morfar blev ett par.

– Det är en barnvänlig version av Romeo 
och Julia tolkad av Milkshake, säger Jenny 
Korhonen.

De sju medverkande ungdomarna bjuder 
in till två föreställningar, 1 och 4 juni, med 
möjlighet till ytterligare ett par om efterfrå-
gan finns. Milkshake kan till och med tänka 
sig att spela den utomhus.

– Eftersom det är sommar kanske intresset 
för att gå in i en teater inte är så stort. Ett al-
ternativ hade varit att sätta upp den på Sjöval-
len. Rekvisitan är enkel – en koffert. Sedan be-
höver vi lite stolar till publiken och ett podie 
för skådespelarna, men det borde inte vara så 
svårt, menar Sofie Johannesson.

Pjäsen har växt fram under två månader 
och är en knapp halvtimme lång. Den stora 
utmaningen nu är att få ihop repetitionstill-
fällena.

– Vi går på tre olika gymnasieskolor och 
flera tar studenten. Det är minst sagt fullt upp, 
säger Anna Jensdóttir.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Anna Jensdóttir, Sofia Svensson, Sofie Johannesson, Jenny Korhonen och Andreas Korte-
niemi i gruppen Milkshake presenterar pjäsen ”Minnenas koffert” på Pelarteatern. Medverkar 
gör också Isabelle Sandberg och Alexander Schmidt som ej är med på bild.

”Minnenas koffert” blir säkert något att minnas

Program

Alla välkomna att fira

Sveriges Nationaldag 2009
på Prästalunds Hembygdsgård i Starrkärr

13.00 Samling vid Starrkärrs kyrka

13.20 Avmarsch mot Prästalunds hembygdsgård

13.30 Fanborgen formeras, flaggan hissas

13.35 Tal av kyrkoherde Björn Nilsson

13.50 Utdelning av fanor

13.55 Fanborgen upplöses

14.10 blåsorkestern ”Larmet”

14.25 Kärra Nå’n-kören

14.55 Surte Swingers square-dans

15.30 Underhållning av Fyrklövern med flera

Servering - lotterier Välkomna!
Föreningen för Nationaldagens firande i Ale

6Juni

Fri entré
Föreningen Nationaldagens firande i Ale är en ideell förening som bygger på frivillighet. Du som 
som önskar stödja firandet av Nationaldagen vid Prästalunds Hembygdsgård är välkommen som 
medlem. Medlemsavgift 50:- enskild medlem, 100:-/familj. Postgiro 492 55 83-9.


