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SKEPPLANDA. Vilken 
show!

Det var fullt drag från 
första till sista stund.

16 elever från Garn-
vindeskolan sjöng, 
dansade och mimade så 
att publiken blev helt 
betagen.

Stig Karlsson, alias Stuf-
far-Stig, har lärt över 40 000 
Ö-viksbor att dansa. När 
han lämnade sitt kära Örn-
sköldsvik och flyttade till 
Ale för fem år sedan fortsatte 
han på den inslagna vägen. 
Via ABF lär han barn och 
ungdomar att dansa 
och uppträda inför 
publik.

– Den sociala 
biten, att tjejer 
och killar lär sig 
respektera och 
förstå varandra 
är jättevik-
tigt. Dans-
k u n -

skaperna har de nytta av hela 
livet, säger Stig till lokaltid-
ningen.

Förra torsdagen var det 
stuffavslutning i Garnvin-
deskolans gymnastiksal. 16 
elever från årskurs 3 bjöd på 
en fenomenal föreställning 
inför ögonen på föräldrar 
och syskon. Det dansades 
vals, amerikansk polka, bugg, 
och foxtrot i en salig bland-
ning. 

– När barnen sjöng Oh! 
Susanna och dansade square 
dance var det liv i luckan, 
säger Stig.

En gång i veckan har låg-
stadieeleverna, efter lektio-

nernas slut, träffats i 
skolan för att 

lära sig grun-
derna i åtta 
olika dans-
stilar. Nu 
fick Skepp-
landabar-
nen visa 
upp sina 

färdig-

heter.
– De är så duktiga. Jag är 

verkligen imponerad, säger 
Stig som agerar dansin-
struktör på flera skolor i Ale 
kommun.

– Dansen är en fantastisk 
bra motionsform vilket inte 
alla tänker på. En bugg mot-
svarar 420 steg och en foxtrot 
320.

Showen i Garnvindesko-
lans gymnastiksal avslutades 
på ett alldeles speciellt sätt. 
Stig Karlsson berättar:

– På slutet är det kramen 
som gäller efter lösenordet: 
Verkställ!

Fartfylld show i Garnvindeskolan
– Musik, sång och dans i en härlig blandning
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Det buggades friskt på stuffavslutningen i Garnvindeskolans gymnastiksal.

Eleverna från årskurs 3 på Garnvindeskolan visade sina färdigheter inom dansen.
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”Stuffar-Stig” har lärt otaliga barn och ungdomar att dansa.


