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ALAFORS. Hjälp varan-
dra!

Det var ett tydligt 
budskap i årets julshow 
på Pelarteatern.

På scenen stod elever 
från lilla skapandeprofi-
len, årskurs 4-6.

Under hela höstterminen har 
eleverna på lilla skapandepro-
filen arbetat med julpjäsens 
innehåll. Manuset har barnen 
skrivit själva och musiken har 
växt fram i samarbete med 
Lena Sannerstig.

– Arbetet har pågått hela 
terminen, men det var först 
för fem veckor sedan som vi 
kunde börja repetera här inne 
i teatersalongen, berättar 
lärare Maria Svensson.

Totalt gavs tre skolföre-
ställningar samt en kvälls-
show för föräldrar och syskon. 
Samtliga framträdanden ägde 
rum på tisdagen.

Handling
Lokaltidningen fanns på plats 
på en av skolföreställningarna 
och kunde bara konstatera 
vilken scenvana och utstrål-
ning som eleverna redan 
hunnit skaffa sig.

Handlingen utspelar sig 
självklart i juletid. Lisa hittar 
en lapp när hon söker efter 
julsakerna på vinden. Det 
framkommer att hon blivit 
bortadopterad som liten och 

det får henne att söka efter 
sina biologiska föräldrar. Hon 
hittar dem och plötsligt har 
Lisa två familjer att fira julen 
tillsammans med.

Det bitvis tuffa klimat som 
råder i dagens samhälle berörs 
vid ett par tillfällen i pjäsen.

– Många är taskiga mot 
varandra. Det är bättre att 
hjälpa varandra, konstateras 
med tydlig självklarhet.

Årets julpjäs på Pelartea-
tern var både tänkvärd och 
underhållande.

Profilstark julpjäs på Pelarteatern

PÅ PELARTEATERN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ahlafors Fria Skola bjöd på sin årliga julpjäs i förra veckan. 
På scenen stod elever från skapande profilen, årskurs 4-6.

Victor Franklin sjunger ut.

Felicia Zackrisson och Caroline Andersson, två av skådespe-
larna i årets julpjäs på Pelarteatern.
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...och många fler 
kända märken

Julklapparna till både Hon & Han

Scholl startkit med necessär

199:-
Mjukgörande fotbad, 220 ml. Dubbel fotfil. Deep moisturising 
cream, 75 ml. Kräm för spruckna hälar, 60 ml.

Necessär + Dusch- & bodylotion
Ord. pris 238:-

  Nu 149:-

Deostick 
59:-


