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STARRKÄRR. Det var 
endast några fåtal 
stolar som gapade 
tomma.

Höstens Skratta & 
Sjung i Starrkärrs byg-
degård lockade nästan 
fullt hus.

Guddehjälmarna stod 
för underhållningen till-
sammans med Lennart 
Thorstensson.

Två gånger om året arrang-
eras Skratta & Sjung i Starr-
kärrs bygdegård. Konceptet 
är precis så enkelt som rubri-
ken antyder. Det handlar om 
att få publiken att skratta och 
sjunga tillsammans.

Lennart Thorstensson 
höll sin vana trogen i all-
sången. Besökarna var inte 
svårflörtade utan stämde upp 
i de melodier som ljöd från 
Thorstenssons dragspel.

– Lättsam och trivsam 
underhållning som jag tror 
att alla människor behö-
ver emellanåt, konstaterade 
Bengt Englund.

Guddehjälmarna fick väl-
förtjänta applåder för sitt 
framträdande. Det var för-
modligen inte sista gången 
som vi såg detta svänggäng 
från Ytterby på den här sidan 
älven.

Guddehjälmarna underhöll i Starrkärr
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Guddehjälmarna från Ytterby stod på scenen i Starrkärrs bygdegård i söndags.

Lennart Thorstensson ledde allsången som publiken stämde 
upp i.

MÖLNLYCKE. Jenny 
Korhonen har en hän-
delserik höst.

Hon regisserar det 
känsloladdade dramat 
Danny och de vida blå 
haven på Pelarteatern 
och spelar tre roller i 
en spökteater för barn 
på Wendelsbergs Folk-
högskola.

– Jag älskar den här 
utbildningen, säger 
tjejen som inte ens 
läste estetiskt på gym-
nasiet.

Jenny Korhonen har sadlat 
om eller testar åtminstone 
ett helt nytt spår. Från att 
ha läst samhällsprogrammet 
med språkinriktning under 
tre år i Ale gymnasium lyss-
nade hon på sin mentor.

– Jag var väl lite vilsen och 
visste inte riktigt vad jag ville 
satsa på. ”Gör något annat, 
något kul”. I samma veva dök 
Wendelsbergs Folkhögskola 
upp. Jag hade ungefär sam-
tidigt börjat engagera mig i 
Pelarteaterns verksamhet i 
Alafors och kände att det här 
faktiskt tilltalade mig. Jag 
var med i en dramagrupp på 
högstadiet, men släppte det 
när jag började gymnasiet. 
Nu tog jag upp den tråden 
igen.

Hon läser en taldramatisk 
inriktning och sedan höstter-
minens start har det pågått 
repetitioner av pjäsen ”Spö-
kena på Heltonsholm”, en 
dramatisering av Eva Ibbo-
tons bok ”Ring så spökar 
vi”. På fredag är det premiär 
för spökteatern som främst 
vänder sig till barn i låg- och 

mellanstadieåldern. Det är 
nog viktigt att betona för 
allt är på riktigt… Kostym-, 
smink- och rekvisitagrup-
perna har utfört ett ambitiöst 
arbete vilket starkt bidrar till 
att göra uppsättningen till 
ett mästerverk. Replikerna 
är tuffa och förstärker rysar-
känslan.

– En del är kanske till och 
med på gränsen, men vi får se 
hur publiken reagerar, säger 
Jenny Korhonen som själv 
spelar tre mindre roller.

– Rollen som fröken 
Match (husbetjänt) gillar jag 
skarpt. Hon är nästan blind 
och mer eller mindre döv. 
Varför inte låta kärringen 
skrika hela tiden?

Pjäsens ramhandling är 
om nioåriga Oliver som 
ärver ett slott. Hans snåla 
och avundsjuka släktingar 
vill göra livet surt för honom. 
De kontaktar så klart en 
spökförmedling och bestäl-
ler de värsta tänkbara. Något 
går snett och Oliver får istäl-
let besök av de snällaste av 
alla snälla spöken, nämligen 
familjen Wilkinson.

– Det är hela andeme-
ningen med pjäsen – var inte 
rädd, alla spöken är inte far-
liga, säger Jenny Korhonen.

Det rimmar dock lite illa 
när just Jenny säger det, för 
hon lider själv av spökskräck.

– Ja, faktiskt. Titta på 
skräckfilmer med mig funkar 
dåligt. Jag tror definitivt på 
spöken, men jag har aldrig 
sett några – förutom några 
skuggor – fast det räknas 
kanske inte?

Jenny har också hunnit 
med att vid sidan av studierna 

prova på att regissera. På 
Pelarteatern spelas just nu ett 
spektakulärt drama, ”Danny 
och de vida blå haven”.

– Det har varit en spän-
nande upplevelse, men nästa 
gång jag ska regissera något 
får det allt bli en komedi, 
säger hon med glimten i 
ögat.

Ensemblen som framför 
Spökena på Heltonsholm 
består av 17 ungdomar som 
alla läser andra året på Wen-
delsbergs Folkhögskola i 

Mölnlycke. Premiär nu på 
fredag.

– Det ska bli väldigt roligt. 
Alla är så engagerade och jag 
tycker pjäsen är lika mysig 
som ryslig. Jag tror den går 
hem.

Det tror vi också!

Spökena på Heltonsholm
– En mysig rysare för barn

Här ser vi Jenny Korhonen i rollen som Chelsea.

Jenny Korhonen spelar bland annat fröken Match i spöktea-
tern på Wendelsbergs Folkhögskola.

JENNY KORHONEN
Ålder: 20
Bor: Lägenhet i Göteborg, upp-
växt i Nol.
Civilstånd: Pojkvän
Utbildning: Treårig samhällspro-
grammet inriktning språk i Ale gym-
nasium. Läser just nu taldramatisk 
inriktning på Wendelsbergs Folk-
högskola.

Första roll: ”Jag spelade spegeln i 
Snövit när jag var sju år”.
Skådespelare jag beundrar: Peter 
Stormare och Eva Rydberg.
Andra intressen: Målning. ”Andra 
säger att jag har viss talang. Jag 
gillar alla former, såsom olja, akva-
rell, blyerts och tusch. Porträttmål-
ning är en favorit”.
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