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Ett 50-tal hantverkare visar 
och säljer sina produkter.

Närproducerad mat kommer att finnas

REPSLAGARDAGEN
lördag 19 september kl 11 - 15

Se annons i nästa veckas tidning 
för mer information!

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

2 sopraner, 1 tenor och 1 bas.

Intresserad?Intresserad?
Ring körledare Sabina Nilsson 

0303-444 032

KammarkörenKammarkören 
VocAle söker:VocAle söker:

MagnoliakörenMagnoliakören
startar 090909startar 090909

Nols kyrka varje onsdagNols kyrka varje onsdag
kl. 19.00-21.00kl. 19.00-21.00

Alla är välkomna, både de somAlla är välkomna, både de som 
varit med tidigare ochvarit med tidigare och 

de som är nyfikna.de som är nyfikna.

Välkomna hälsar Tomas KarlssonVälkomna hälsar Tomas Karlsson
ny kantor i Nols kyrkany kantor i Nols kyrka

tomas.karlsson@svenskakyrkan.setomas.karlsson@svenskakyrkan.se

0303-444 0130303-444 013

ÄLVÄNGEN. En helt 
ny musikal som hade 
urpremiär i helgen 
visas i Smyrnakyrkan 
nästa lördag.

”Livsvilja” framförs 
av projektkören Concor.

Bakom projektet 
står arbetskamra-
terna Stina Jirdell och 
Cathrine Berntsson 
från Tjörn, som skrivit 
all musik och manus till 
föreställningen.

Stina Jirdell jobbar som sång- 
och rytmikpedagog på Kul-
turskolan. Cathrine Bernts-
son är rektor på densamma. 
De har tidigare arbetat ihop i 
olika sång- och körsamman-
hang, men aldrig gjort ett 
sådant projekt av det format 
som ”Livsvilja” är.

– Stina och jag har samma 
tonspråk. Det är som ett 
konstnärligt skapande, 
antingen tycker du om det 
eller inte. Att gå in i ett sådant 
här stort projekt skulle kanske 
uppfattas som galet, men jag 
frågade i alla fall Stina och 
hoppades att hon skulle svara 
ja, säger Cathrine.

Anta utmaningen
Efter en relativt lång betän-
ketid bestämde sig Stina Jir-
dell för att anta utmaningen. 
Det var på vintern 2007 och 
sedan började arbetet sakta 
men säkert ta fart.

– Det var en process att 
hitta en arbetsform som 
skulle fungera. Ofta brukade 
vi säga: Det är okej, men vi 
kan bättre. Faktum är ändå 
att den första refrängen som 
vi skissade på finns med i 
musikalen, säger Stina.

En hel del inspiration har 
hämtats ur boken ”Det är 
aldrig kört”. Olika musik-
genrer finns representerade, 
bland annat jazzvals, tango, 
irländsk folkmusik och bos-
sanova.

– Vi har alltid börjat med 

texterna, så har musiken 
kommit sedan, säger Stina.

I musikalen gestaltas lär-
ljungen Petrus, men för att 
inte bara skildra dåtiden sker 
en parallellhistoria med en 
fiktiv kvinna vid namn Petra.

– Petras liv speglas i 
Petrus. Det är två perso-
ner med 2000 års skillnad. 
Upplever de samma saker? 
Känner de samma? 

Evigheten är lag i männis-

kans tecken är ett citat som 
har en central roll i musika-
len. Manusförfattarna har 
låtit göra en nedbrytning av 
den texten.

– Vad är meningen med 
livet? Finns det något mer? 
Det är frågeställningar som 
”Livsvilja” berör, säger 
Cathrine.

Musikalen omfattar tolv 
scener och framförs i två 
akter. Ensemblen består av 

70 personer varför det blir 
en mäktig upplevelse som 
publiken i Smyrnakyrkan har 
att se fram emot.

– Vi utlovar en modern 
produktion med film och 
animation, säger Stina.

För regin svarar Marie 
Bronedahl.

Livsvilja i Smyrnakyrkan
– Ny musikal visas i Älvängen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Cathrine Berntsson och Stina Jirdell, hemmahörande på Tjörn, har tillsammans skapat mu-
sikalen ”Livsvilja” som framförs i Smyrnakyrkan, Älvängen, lördagen den 19 september. Som 
en del av sitt projekt har de låtit ta fram en cd-skiva med musiken från ”Livsvilja”.

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

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

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

Ät 2 betala för 1Ät 2 betala för 1
Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9

Tinnitus?
Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se
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