
ALAFORS. Familjedagen 
i Alafors fabriker bjöd 
på underhållning i alla 
de former.

Här fanns inte bara 
kaffe och glögg utan 
också teater med själv-
aste Sune i huvudrol-
len.

– Vi är jättenöjda, 
det blev mycket bättre 
än vi vågat tro, säger 
en av eldsjälarna, Siri 
Leifsdotter.

De noggranna förberedel-
serna gav utdelning. I entrén 
kunde 103 betalande räknas 
in.

– Och barn under 10 år 
gick in gratis så vi var riktigt 
många inne i Pelarteatern till 
slut, berättar Siri Leifsdot-
ter.

Höjdpunkterna var 
många. Ale lucias pampiga 
intåg på övervåningen i cafét 
satt fint och efter det väntade 
världspremiären på "Sunes 
och familjen Anderssons 
sjuka jul".

– Det blev en härlig pre-
miär och vi kommer att spela 
den igen senare i veckan, 
säger Siri.

Spännande innehåll
Familjedagen hade ett 

spännande innehåll, fyllt 
med aktiviteter. Särskilt den 
yngre generationen måste ha 
gillat dagen. Målarfärg och 
en tom vägg var populärt. Att 
bli ansiktsmålad var ett annat 
äventyr som många barn 
provade på.

Inne i teatersalongen 
uppträdde flera olika grup-
per. Lokaltidningen fanns 
på plats när "Hicka på latin" 
som består av elever från 
Himlaskolans årskurs åtta 
och nio uppträdde. De gav 
ett smakprov ur föreställ-

ningen Vakna! som har pre-
miär i vår.

Det var en stunds riktigt 
rolig komisk underhållning 
och fick oss att redan längta 
till våren. Unga komiker 
verkar det finnas gott om i 
Pelarteatern för tillfället.

Ales högsta julgran fanns 
också på plats. Den var så hög 
att toppen fick vikas, således 
mätte den mer än 5,40 meter. 
Imponerande det också!
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Juldagsfest!Juldagsfest!
Fredag 25 december

BroshanBroshan 
& 2 Världar& 2 Världar
med hiten ”Hollywood”

Fullständiga rättigheter

TrubadurTrubadur
Fredag 18 decemberFredag 18 december

Patrik från Hot ShotPatrik från Hot Shot

Julfabriken bjöd på underhållning

Teatergruppen "Hicka på latin" som består av elever från Himlaskolan i årskurs åtta och 
nio gav ett provsmak ur sin föreställning Vakna! som har premiär senare i vår.

Soley Gisladotter, 6 år, tvekade inte att bli ansiktsmålad när tillfälle gavs i Pelarteatern. Familjedagen erbjöd mycket för den yngre generationen.

Lina Lindström, Ale lucia 2009, gästade tillsammans med sina tärnor Pelarteaterns familjedag i söndagskväll.

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale Torg • Tel 0303-966 77 
Vardagar 9-19, Lördagar 9-15, Söndagar 11-15

Nybakat!
Lussekatter
Pepparkakor 
 & Klenäter

Julmys!

Veckans erbjudande:

Kaffe & Lussekatt

30:- Gäller v 51.

Ale Torg 
971 10

JULPAKETJULPAKET

2 körlektioner, teori & böcker
2000:-2000:-
INTENSIVKURSINTENSIVKURS

686800:-00:-

2610:-

Körlektioner & teori

Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden. Gäller t o m 23/12 -09

GOD JUL &GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR!GOTT NYTT ÅR!

9709700:-0:-

En roande dialog mellan två lärare från en situation hämtad ur personalrummet på en för publiken okänd skola.


