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Hon har roat aleborna i närmare 25 år.
1986 började Tina Friis Hallberg skriva manus för Ale Teatersällskap.
På lördag är det premiär för Tinas senaste verk – ”Mammas Gossar”.

Om du får välja en ur alla 
Ale Teatersällskaps pro-
duktioner genom åren, 
vilken är favoriten?
– Då säger jag Dårhuset Au-
gustimånen. Det var lika 
roligt att repetera som det 
var att spela den. Hela det 
gamla gardet fanns med, plus 
att jag fick vara med och stå 
på scenen. Det var fantastiskt 
roligt minns jag.

Välj en ur den svenska 
skåderspelareliten som 
du tycker om och vill se i 
Ale Teatersällskaps nästa 
produktion?
– Den jag först kommer att 
tänka på är död, nämligen 
Margareta Krook. Det finns 
många duktiga skådespelare, 
men jag hade nog valt Stina 
Ekblad.

Om du inte sysslat med 
teater, vad hade du då 
haft för hobby?
– Jag hade målet. Det är ett 
intresse som har fötts på 
äldre drar. Min pappa var 
en duktig konstnär och min 

syster likaså. Jag fick alltid 
höra att jag inte kunde. Nu 
tecknar jag en del i blyerts, jag 
gör naturmotiv och speciel-
la porträtt som jag brukar ge 
bort. Att skriv böcker tycker 
jag också är roligt.

Vad har du för framtids-
dröm som du skulle vilja 
uppleva med vännerna i 
teatersällskapet?
– Jag skulle vilja göra en mu-
sikal. Tyvärr har vi inte så 
många sångare i ensemblen, 
men ändå. En barnföreställ-
ning, som även vuxna kan 
se, är också något jag funde-
rar på.

Person du beundrar?
– Det är jättesvårt att säga, 
men jag svarar Astrid Lind-
gren. Det var en kvinna som 
släppte ut sin fantasi och som 
även vågade ta ris. Hon hade 
ett jävlaranamma och sade 
till när saker var fel i samhäl-
let. Det är en person att be-
undra.

Har du något nyårslöfte 
att leva upp till?
– Nej, jag har brutit alla så 
jag ger inga nya. Jag har dock 
lovat mig själv att ta hand om 
mig bättre. Jag ska lyssna på 
vad jag vill, jag ska skriva fär-
digt några bäcker och vara 
ute i naturen mer för då mår 
jag bra.

Vilken kändis skulle du 
helst vilja äta lunch 
med?
– Jag hade gärna slagit mig 
ner med Björn Skifs. Han är 
en fantastisk entertainer som 
har hållit i många år.

Vilken musik lyssnar du 
helst på?
– Jag är väldigt bred och lyss-
nar på alltifrån Kafferast till 
Vivaldi och däremellan Beat-
les, Elvis och Dr Hook för 
att ge några exempel. Det jag 
inte kan tänka mig är experi-
mentell jazz och hiphop.
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Namn: Tina Friis Hallberg.
Ålder: 55.
Bor: Tokatorp.
Familj: Man, fyra barn, katt 
och åtta barnbarn.
Arbete: Dramapedagog, Ale 
Vikingagård.
Stjärntecken: Skytt.

Tina kan konsten att roa andra

Mer än bara mäklartjänsten. Arvsskiften • Bodelningar • Bouppteckningar 
Deklarationer • Energideklarationer • Fastighetsförmedling • Gåvobrev • Lösöreauktioner 
Röjning och städning • Samboavtal • Skatteberäkningar • Testamenten 
Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00 • Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Bo på landet
Mysigt bostadshus om 85 kvm boarea, 3-4 
rum och kök i 1,5 plan med källare. Uthus 
och garage på stor tomt om 2924 kvm. 
Vackert lantligt belägen med sol hela dagen.

Pris: 1.175.000:-/hbj. 
Visas: 16/1 boka visningstid
Mäklare: Hans Götestam 0303-74 66 90

Trivsamt  i ett plan
Fräsch enplansvilla byggd 1992, ombyggd 
tillbyggd 2008, 5 rum och kök om 154 kvm 
boarea samt 56 kvm dubbelgarage. Vackert 
lantligt belägen med härlig utsikt över 
omgivningarna. 

Pris: 2.500.000:-/hbj.
Visas: 17/1 boka visningstid
Mäklare: Hans Götestam 0303-74 66 90

Enplans i Ytterby
Parhus i brf form. Välplanerad lägenhet med 
egen uteplats och grästäppa. Garage i länga. 
4 rom o kök, toalett samt toalett med dusch. 

Pris 975.000:-/hbj.
Mäklare: Jan Erik Axelsson 0303-925 00 
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