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Ät 2 betala för 1

Varje fredag kl. 17-20

SKEPPLANDA. En 
månad återstår till pre-
miären.

Medlemmarna i Ale 
Teatersällskap befin-
ner sig i slutskedet av 
repetitionerna inför 
sin kommande fars 
”Mammas gossar”.

– Det är första 
gången som vi gestal-
tar 50-talet, säger 
manusförfattaren Tina 
Friis-Hallberg entusias-
tiskt.

Ale Teatersällskap är på gång 
igen. De har skämt bort oss 
med revyer och farser under 
flera decennier och när 2010 
tar sin början väntar en ny 
produktion. Premiären 
kommer att äga rum i Skepp-
landa bygdegård lördagen 
den 16 januari.

– Grunden i det material 
som vi använder oss av har 
legat i min byrålåda i sju år. 
För två och ett halvt år sedan 
tog Börje Johansson, Bir-
gitta Andersson och jag 
upp tråden då vi kände att vi 
ville göra något tillsammans, 
berättar Tina Friis-Hallberg 
som menar att ”Mammas 
gossar” blir något av en sista 
hyllning till föreningens 
trogne vän, Börje Johansson, 
som avled för ett år sedan.

– Börjes tankar och repli-
ker har vi försökt behålla 
och dessutom kommer vi att 
spela hans egenkomponerade 
musik. Bengt Simonsson 
kommer att finnas med och 
spela dragspel, säger Tina.

Bortskämda pojkar
”Mammas gossar” utspelar 
sig i 50-talsmiljö på en ö i 
skärgården. Där bor Astrid 
tillsammans med sina fyra 
söner, Adam, Bertil, Cesar, 
David.

– Det är bortskämda 
pojkar. Hellre fiske än arbete 
är deras motto, förklarar 
Göran Antonsson som för 
övrigt spelar postmästare 
Hilding i föreställningen.

Många goda skratt är att 
vänta, som alltid när Ale 

Teatersällskaps aktörer står 
på scenen. Ensemblen känns 
igen sedan tidigare, men ett 
nytt ansikte gör entré i form 
av Jan Andersson som spelar 
poeten Göte.

Totalt ges sex föreställ-
ningar, de två inledande i 
Skepplanda och därefter i 

Ale gymnasiums teatersa-
long. Biljettförsäljningen tar 
sin början idag (läs tisdag) 
på Ale Bibliotek och Allans 
Bokhandel.

Ale Teatersällskap är på gång igen
Ale Teatersällskap repeterar för fullt inför sin kommande fars ”Mammas gossar” som har 
premiär den 16 januari.

”Mammas gossar” är en fars i 50-talsmiljö. Skådespelarna 
känner vi igen från Ale Teatersällskaps senaste produktioner.

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Mammas gossar har snart premiär

Motionsdans
Gammal- och Gilledans

Barndans - Torsdagar
Startar 14 januari 2010 - 10 ggr

2-4 år kl 17-17.30       4-6 år kl 17.30-18.15
Information/anmälan Britt 0303-33 86 21

Motionsdans
Bugg - Bugg - Bugg

Torsdagar
Medborgarhuset i Alafors
Startar 14 januari  2010

10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 - 19.45

Bugg fortsättning
med kursinslag

Kl. 19.30 – 21.00
 350:-/10 kvällar eller 40:-/kväll

Anmälan: Sten/Britt 0303-33 86 21
www.dfkorkskruven.com

    I samarbete med:

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda

Startar 10 januari 2010
12 söndagar  – 40:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen
Startar 11 januari  2010

11 måndagar – 40:-/kväll
Grunddanser fr kl 19

Även nybörjare - Anmälan
Mera varianter - Gillesdanser fr kl 20

Inform./anmälan: Ingvar  0303-74 85 87
www.dfkorkskruven.com

    I samarbete med:

ALAFORS. Ale Lucia, Lina 
Lindström från Bohus, och 
hennes tärnor bjuder i år 
på två kyrkkonserter. Den 
första äger rum redan i kväll 
(läs tisdag) i Starrkärrs kyrka 
och den andra på onsdag i 
Surte kyrka.

– Det är ett sätt att nå 

ut med Ale Lucia på lite 
bredare front, säger lusse-
mamma Gunilla Johansson 
till Alekuriren.

Luciakröningen ägde rum 
i lördags i Furulundsparken, 
Alafors, och sedan dess har 
det varit hektiska dagar för 
luciatruppen. De var ute 

och lussade såväl söndag 
som måndag på företag och 
diverse olika kommunala 
verksamheter.

– Tjejerna sjunger så 
vackert och ju fler som får 
möjlighet att lyssna till dem 
desto roligare är det, avslutar 
Gunilla Johansson.

Kyrkkonserter med Ale Lucia


