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Gör som Martin Amnell från 
Lilla Edet!

Välj SP på Ale gymnasium 
och åk till Italien 

på utlandsstudier!

SURTE. Det bokstavligt 
blixtrade om 20-årsju-
bileet på Nordgärdets 
förskola.

Åskan ljöd över 
Surte, men firandet 
kunde ändå genomföras 
som planerat.

Festdeltagarna bjöds 
på ett storslaget kalas.

Nordgärdets förskola valde 
att ha öppet hus på torsdags-
eftermiddagen för att fira sina 
20 år. Barnen hade planerat 
arrangemanget in i minsta 
detalj och det fanns inget som 
saknades.

– De har varit otroligt am-
bitiösa och vi har kunnat till-
godose de flesta av deras öns-
kemål, säger lärare Elisabeth 
Henricsson.

Besökarna bjöds på bakel-
se där rulltårtan hade toppats 
med grädde och hallon. För-
utom fika kunde gästerna ta 

del av bland annat loppis och 
försäljning av växter.

På Nordgärdets förskola 
går 30 barn i åldern 3-6 år. 
Vardagsmatematik och na-
turvetenskap präglar mycket 
av den dagliga verksamheten.

– Faktum är att vi har be-
viljats 47 000 kronor i bidrag 

från kommunen för att ut-
veckla och fördjupa vårt 
arbete inom det naturveten-
skapliga området. Det är vi 
jätteglada för, säger Elisabeth 
Henricsson.

En bättre 20-årspresent 
kunde de inte ha fått.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. I onsdags 
bjöds det musikal på 
Pelarteatern.

På scenen stod elever 
från Ahlafors Fria 
Skolas skapande profil, 
årskurs 7-9.

Publiken fick uppleva 
Hairspray i ny tapp-
ning.

En kvällsföreställning på tis-
dagen och tre framträdanden 
för skolkamraterna på ons-
dagen. Det var vad eleverna 
på Ahlafors Fria Skolas ska-
pande profil hade på schemat 
i förra veckan.

– Jättekul, men nu känns 
det lite tomt när projektet är 
färdigt, säger Jennifer Mår-
tensson efter den avslutande 
föreställningen.

Valet av musikal skedde 
redan i början av terminen 
och sedan fortsatte arbetet 
med att skriva manus.

– Vi fick ett antal musi-
kaler att välja på och flest 
röster fick Hairspray, berät-
tar Michelle Jyrkinen som 
spelar huvudrollen, Tracy 
Turnblad, en 17-årig tjej 
som älskar att dansa och som 
senare får möjligheten att 
uppträda i tv.

Musikalen utspelar sig i 
60-talsmiljö och skildrar en 
kamp mellan färgglada och 
vitklädda.

– Budskapet är att alla 
duger och att alla människor 
är lika mycket värda, säger 
Jennifer Mårtensson alias 
Penny Pingleton.

Hairspray innehåller flera 
högklassiga sångnummer 
och mycket dans.

– Det var nervöst, men 
samtidigt väldigt roligt. Nu 
ser jag fram emot min nästa 
musikal som jag ska ha till-
sammans med Showgänget i 
Nödinge. Vi har premiär den 
28 maj så nu blir det fullt upp 

med repetitioner, avslutar 
Michelle Jyrkinen.

Musikalen gick som en dans
– Hairspray på Pelarteatern

PÅ PELARTEATERN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Musikalen Hairspray bjöd på 
många dansnummer.

”Husbandet” som stod för musiken.

Michelle Jyrkinen i rollen 
som Tracy Turnblad i musi-
kalen Hairspray.

Jubileum det blixtrade om
– Nordgärdets förskola firade 20 år

Spidermankillar. Linus och Oliver hade tagit på sig finkosty-
men dagen till ära.


