
NOL. Kulturfören-
ingen Teatervinden är 
igång på alla plan – och 
vindar.

Ungdomssektionen 
repeterar nu för fullt 
på Zeina och Nalle 
– ett tonårsdrama med 
musikalisk ådra.

– Det är en ganska 
komisk rockmusikal 
om allt obekvämt 
som händer i tonåren, 
säger regissören Patrik 
Lekman.

Manuset till Zeina och Nalle 
är baserat på böckerna som 
Sören Olsson och Anders 
Jacobsson har skrivit med 
samma namn. Mer kända är 
kanske deras böcker om Sune 
och Bert, men de har en sak 
gemensamt. De lockar till 
många och långa skratt. 

Teatervinden har under 
den senaste tiden fått många 
unga medlemmar.

– Vårt engagemang i med-
eltidsprojekt har bidragit till 
det. Det fanns intresse av att 
göra en föreställning av ung-
domar om ungdomar och här 
är vi nu. Vi presenterade idén 
för kommunens kulturchef, 
Michael Svensson, som gav 
oss väldigt starkt stöd, säger 
Patrik Lekman.

Ämnet, tonårsliv, är enligt 

projektledningen alltid lika 
aktuellt.

– Det kommer aldrig att 
förändras. En tid i livet är 
alla toåringar och går igenom 
samma saker, menar produ-
centen, Peter Örtwall.

Johan Andrén har tonsatt 
dramat och pjäsen kan defi-
nitivt ses som en mindre mu-
sikal.

– Vi har också skrivit alla 
sångtexter. Handlingen är 
baserad på kärlek, relatio-
ner, sex och rasism. Angeläg-
na ämnen och som det är vik-
tigt att  ständigt ta upp, menar 
Johan.

Budskapet är tydligt.

Kärleken vinner
– Kärleken övervinner allt, 
säger Patrik Lekman.

Det blir två öppna före-
ställningar och sedan ett antal 
skolföreställningar. Hittills 
har tre bokats in.

Deltagarna som själva är 
tonåringar har varit delakti-
ga i utvecklandet av pjäsen.

– De har slipat till repli-
kerna och ändra termerna 
så att den känns aktuell. Me-
ningen är ju att ungdomarna 
ska känna igen sig och då är 
språket viktigt, menar Patrik 
Lekman.

Teatervinden driver sedan 
ett drygt halvår sin verksam-

het från en vindsvåning i Nols 
Företagscenter.

– Det är helt suveränt. Vi 
har letat febrilt efter en lokal 
och plötsligt kom vi i kontakt 
med Börje Carlsson, fastig-
hetsägaren, som har ställt upp 
fantastiskt. Nu är vi där vi 
hör hemma. På vinden, säger 
Patrik Lekman och skrattar.
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VÄLKOMMEN IN TILL NÅGOT AV VÅRA KONTOR! 
ALE: ALE TORG 14, TEL 0303-360 360
KUNGÄLV: VÄSTRA GATAN 45, TEL 0303-180 50

Jag har ett stort och gediget intresse av hus/villor. Jag har själv byggt vårt egna och varit delaktig i fl era renoveringar.

Jag h
ge

hu

Jag står i begrepp att sälja mitt fritidshus. 

Behöver jag utföra en energideklaration?
Svar: Det fi nns vissa undantag från skyldigheten 
att upprätta en energideklaration. Fritidshus med 
högst två bostäder är ett av undantagen. För att 
räknas som fritidshus ska inte någon vara skriven 
- folkbokförd på fastigheten. Ett annat undantag är 
om ägarbytet sker genom gåva eller arv.

Jimmy Persson
ÅLDER: 62 • BOR I: VILLA• FAMILJ: FRU & TRE BARN

Fråga experterna

Teatervinden har hittat sitt hem
– På en vind i Nol är 
repetitionerna i full gång

Männen bakom verket. Johan Andrén (tv) har skrivit musiken tillsammans med Tobias Bengtsson (th) och som producent ser 
vi Peter Örtwall och Patrik Lekman är regissör.

Efter många års väntan är fiskbilen äntligen tillbaka på Al-
botorget. En dag i veckan, varje onsdagseftermiddag, an-
länder Erik Salander från Dharma Firsk till Skepplanda.

– Återstår att se hur stor efterfrågan blir, men förhopp-
ningsvis ska ortsborna uppskatta detta, säger Erik.

Vad säljer du bäst av så här års?

– Det är blandat, många köper strömming, andra torskfi-
lé eller kolja. Naturligtvis säljs också en del skaldjur.

Personlig fiskfavorit?

– Kummel tycker jag är en otroligt god fisk.

Text o bild: Jonas Andersson

Fiskbilen tillbaka på Albotorget
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Allan Karlsson
info@alekuriren.se

PÅ VINDEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jessica Norrman, 17, från 
Skepplanda, spelar en av rol-
lerna mot Johan Sellström, 17, 
från Ytterby.

Nästa vecka är det 
storupplaga och då når din 
annons över 50 000 läsare!

Boka på 0303-74 99 40


