
ALAFORS. På Pelartea-
tern i Ahlafors Fabriker 
råder det redan jul-
stämning.

Repetitionerna av 
"Sune och Familjen 
Anderssons sjuka jul" 
pågår.

På luciadagen arrang-
erar Nol-Alafors kul-
turförening sin årliga 
familjeddag.

Andreas Svensson och 
Amelie Quist regisserar årets 
huvudnummer på familjeda-
gen, men grovjobbet har Siri 
Leifsdotter svarat för.

– Jag tog en hel helg och 
skrev av allt som sades på vi-
deoinspelningen som jag har 
hemma. Det blev ganska 
många blad, men den är rik-
tigt rolig att dramatisera. 
Vi kände för att göra en fa-
miljeföreställning som även 
barnen kan gilla, säger Siri.

Gruppen Gul är gänget 
utan ledare. De ägnar sig 
helhjärtat åt demokrati för 
att komma överens under re-
petionerna av  föreställning-
en "Sune och Familjen An-
derssons sjuka jul".

– Det är en ren komedi 
där många kommer att känna 
igen sig. Mamma Karin blir 
utbränd före jul och pappa 
Rudolf får ta hand om högti-
dens alla förberedelser. Det är 

ju sysslor som pappor ofta är 
ovana vid. Publiken får se hur 
Sune, 12 år, upplever situa-
tionen, säger Sofie Arnkil, 
som spelar mamma Karin i 
pjäsen.

Sex skådisar
Gruppen består av sex skåde-
spelare och tillsammans  har 
de en månad på sig att repe-
tera pjäsen – sen är det dags 
för publik.

– Det är en utmaning. 
Normalt sett har vi väldigt 
mycket tid på oss, men den 
här gången har vi valt att 
jobba med korta puckar. Vi 
repeterar en gång i veckan 
samt på helger, säger eldsjä-
len Siri Leifsdotter.

Pjäsen om Sunes jul är 
tänkt som en final på fören-

ingens traditionella familje-
dag i Ahlafors Fabriker där 
Pelarteatern är hjärtat.

– Det kommer att hända 
fler saker under dagen både 
på scen och ute i caféet. Bland 
annat kommer "Mormor 
gråter" – en kort sketch av 
Jonas Gardell att visas. Det 
blir också en trailer från 
någon kommande föreställ-
ning.

Stämningen och förvänt-
ningarna är redan på topp. 
Detta kryddat med lite glit-
ter och tomteskägg kommer 
garanterat att göra familje-
dagen till en attraktion som 
smakar mera.
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lördag 28 november 11-15
JulmarknadJulmarknadJulmarknadJulmarknad

Julpyntat museum med julpyssel, sagohörna och fiskdamm för barnen. Glögg med pepparkaka, korvgrillning, adventskaffe, tomten!!
Ett 50- tal hantverkare visar och säljer sina alster. Följande butiker från Älvängen medverkar: ICA, Jysk, Blåtunga. 

Massor med erbjudande och fynd!! Julklappslotteri med vinster från alla hantverkare och butiker.

Repslagarmuseet 0303-74 99 10

www.repslagarbanan.se

11.00 Marknaden öppnar. Hemvärnsföreningen skjuter invigningssalut.

11.45 sagostund för barnen

13.00 Leif Sunessons sjunger Julsånger

13.45 sagostund för barnen Fr
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Älvängen

Passa på att köpa era julklappar redan nu!
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Julförberedelser i Pelarteatern

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– På lucia väntar familjedag med myckket kul

Julstök hemma hos familjen Andersson. Sune spelas av 
Ossian Veronese, Håkan spelas av Siri Leifsdotter och An-
dreas Jyrkinen är stackars pappa Rudolf.

Gruppen Gul spelar Sune och Familjen Anderssons äventyr på Pelarteatern. Anna Kohnberg, 
Andreas Jyrkinen, Ossian Veronese, Emma Johansson, Sofie Arnkil och Siri Leifsdotter.


