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Läs mer och boka på stenaline.se eller 031-704 00 00. 
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Nu presenterar vi massor av nyheter ombord på 
Stena Danica, måndag till fredag med avgång 09.00. 
Varje dag har sitt tema och vi lockar med allt från 
matlagning till salsadans och trädgårdstips. Dess-
utom har vi sänkt priset på dagsturen galet mycket 
(härlig havsutsikt ingår). Se hela nöjesprogrammet 
på stenaline.se/danmarkoverdagen. Välkommen 
Njutomlands!

Psst. Passa på att ta en snabb shoppingrunda i 
Frederikshavn. Nu är den svenska kronan starkare 
än på många år, så du får extra mycket för pengarna 
i Danmark.

* Gäller Stena Danica måndag–fredag i perioden    
  21/2–23/6 och 29/8–30/12.

G Ö T E B O R G  –  F R E D E R I K S H A V N

Aldrig tidigare 
har du fått så 

mycket för så lite!

ONSDAG: Fly vardagen till 
tonerna av ljuv musik. Känn 
rytmerna, njut av livemusik 
eller kasta loss i en dans 
– mitt på dagen! 

TORSDAG: Vidga dina vyer och bredda dina kunskaper. 
Följ med på en intressant dagstur fylld med aktiviteter 
som stillar kunskapstörsten.

FREDAG: En dag med fokus 
på mat och dryck. Prata med 
kockarna, lyssna på föreläsningar 
och få nya gastronomiska 
kunskaper. Nytt lägre prisDanmark över dagen
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TISDAG: Den här dagen står 
spelet i centrum! Prova lyckan 
i något av våra lotterier, eller 
utmana vännen i kort- och 
brädspel.

MÅNDAG: En resa i hälsans 
tecken. I butiken fi nns ett brett 
skönhetssortiment och du kan 
passa på att fråga våra experter 
om hälsa och välmående.

NÖDINGE. Osminkat, starkt 
och spännande. Sofi Oksa-
nens succépjäs Utrensning 
lämnar inte någon oberörd. 
Det är en berättelse om li-
dande, uppoffring, hat, för-
låtelse och kärlek. Skickligt 
skildrar hon några kvinnors 
skakande livsöden formade 
av kommunistiskt förtryck 
och kapitalistisk mänsko-
handel. Det är en föreställ-
ning som berättar om hur 
det är att leva i ett samhäl-
le präglat av rädsla och angi-
veri, om att konfrontera sina 
minnen och försöka för-
sonas med sig själv. Det är 
både ett stycke aktuell sam-
tidsdramatik, och en blick 
på förra århundradets stora 
händelser.

Året är 1992. Berlinmu-
ren har fallit. Estland är 
åter självständigt. En dag 
hittar Aliide en främling på 
sin gård; en ung kvinna – 
slagen och utmattad, sön-
derrivna kläder, hon saknar 
pengar och pass. Kvinnan 
heter Zara, kommer från 
Vladivostok och är offer för 
trafficking. Hon har hållits 
som sexslav i Berlin av ryska 
maffian innan hon fördes 
till Tallinn. Zara har lyckats 
rymma från sina plågoandar 
och söker upp Aliide av en 
speciell anledning. Vad har 
de två gemensamt? Är de 
vänner eller fiender? Zaras 
närvaro i Aliides hem blott-
lägger en smärtsam histo-
ria av skuld och svek. Medan 
Aliide och Zara gör upp om 
sitt förflutna närmar sig den 
ryska maffian…

Det är säkert många som 
läst Sofi Oksanens bok som 
tycks vara på allas läppar. 
Sofie Oksanens roman har 
sålts till över 20 länder och 
belönats med Prix Femina 
och Nordiska rådets littera-
turpris 2010, Runebergpri-
set 2009 och Finlandiapriset 
2008. Till grund för boken 
ligger en pjäs av Oksanen, 
som uruppfördes på Na-
tionalteatern i Helsingfors 
2007, Stockholms Stadste-
ater har pjäsen på repertoa-
ren i vår.

Teaterföreningen i Ale 
har bjudit in Riksteaterns 
uppsättning till Nödinge 
torsdag den 17 mars. En 
uppsättning i samarbete med 
Wasa Teater och Åbo Svens-
ka Teatern. Biljetter säljs på 
biblioteket i Nödinge.

Utrensning visas i Ale gymnasium

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Pjäs efter Sofi Oksanens prisbelönta bok 

Sophia Karlsson medverkar i Utrensning, som visas i Ale Sophia Karlsson medverkar i Utrensning, som visas i Ale 
gymnasium torsdagen den 17 mars.   Fotograf: Jan Ericssongymnasium torsdagen den 17 mars.   Fotograf: Jan Ericsson

Utrensning är en berättelse om lidande, uppoffring, hat, förlåtelse och kärlek. Janina 
Berman, Jonas Bergqvist, Lasse Fagerström står på scenen i Riksteaterns kritikerrosade 
uppsättning.                                                                                             Fotograf: Jan Ericsson
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20


