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ALAFORS. Kärlek eller 
pengar – vilket kommer 
först?

Ellen valde att följa 
sitt hjärtas röst.

I förra veckan bjöd 
skapandeprofilen på 
Ahlafors Fria Skola på 
en eftertänksam före-
ställning i Pelarteatern.

Drygt 50 högstadieelever 
på Ahlafors Fria Skola har 
skapandeprofil på schemat. 
Ämnet omfattas bland annat 
av bild, musik och teater.

– Att det spänner över så 
många olika genrer gör pro-
filen jätterolig, säger Isa Falk 
som spelar fabriksarbetaren 
Oscar i föreställningen.

Teatern baserar sig på en 
historia långt tillbaka i tiden 
då hjulen på Ahlafors Spinne-
rifabrik fortfarande snurrade.

– Vi har skrivit manus och 

gjort all musik själva. Det är 
kul att det är en händelse som 
har sin grund just här, säger 
Isa Falk.

Spinnerifabrikens direktör 
vill sälja rörelsen och samti-
digt gifta bort sin dotter Ellen 
till Herr Johansson. Famil-
jen behöver pengar då Ellens 
broder Ebbe strött pengar på 
sprit och lättklädda damer. 
Ska Ellen behöva ta konse-
kvenserna av sin brors miss-
tag eller ska hon lyda sitt 
hjärta och fortsätta sitt frieri 
med Oscar?

Spinnerifabriken brinner 
ner, men samhället får ändå 
nytt hopp när man beslu-
tar att bygga upp verksam-
heten igen. I branden räddar 
Oscar livet på Ellen och av-

slutningsvis ståndar det bröl-
lop mellan dem.

– Jag tycker det är väldigt 
roligt att stå på scenen och 
har sökt in på musikalskolan, 
berättar Michelle Jyrkinen 
som spelar Ellen med den 
äran.

Skapandeprofilens pro-
duktion visades för skolkam-
raterna under torsdagen och 
kvällen innan fick föräldrar 
och syskon möjligheten att 
ta del av föreställningen.

Spinnerifabrikens historia gick igenSpinnerifabrikens historia gick igen
– Skapandeprofilen bjöd på teater filen bjöd på teater 

I PELARTEATERN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tre spinneriarbetare i samspråk.

Oscar (Isa Falk) överlämnar en blomma till Ellen (Michelle Jyrkinen).

Herr Johansson smider planer.Herr Johansson smider planer.

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84 Telefonerna är öppna 

vardagar kl. 8-15.30.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

6 dagar på 4-stjärnigt hotell i Tábor, Tjeckien

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters middag

Hotel Dvorak Tabor 
Tjeckiens populäritet är tätt knutet 
samman med de stolta öltraditioner-
na och turistflaggskeppet Prag, men 
de riktiga överraskningarna hittar 
man på andra platser i denna central-
europeiska pärla. Det är t.ex. endast 
607 km från Rostock till den vackra 
medeltidsbyn Tábor i Böhmen där ni 
bor i stadens historiska ölbryggeri 
som nu är ombyggt till ett 4-stjärnigt 
hotell och ligger precis i närheten av 
slottet Kotnov samt den gamla stads-
delen. Både slottet och det gamla 
ölbryggeriet har status som tjeckiska 
nationalpärlor och som många städer 
i Böhmen har Tábor sina egna öltra-
ditioner. Slingrande gränder och gator 
runt om stadens pittoreska marknads-
torg lockar med ölstugor, konditorier 
och restauranger och tar med er på en 
kulinarisk resa genom lokala ölhisto-
rier och gastronomi. 

Weekend i Lund

Hotel Lundia 
Välkommen till Lund med sin härliga 
blandning av småstadscharm och 
en storstads lockelser! Här frodas 
idéer balansen mellan över 1000 års 
historia och modern kunskap som 
har fogats samman perfekt. Mitt i 
centrum ligger ert 4- stjärniga Hotel 
Lundia bara minuter från tåg, regio-
nal- och lokalbussar, shopping och 
sevärdheter. Ert hotell är familjeägt 
och är modernt med omtanke och 
tillgänglighet bakom - och mycket 
stolta över att ha infogat ”lundaan-
dan” i varenda liten partikel i hotel-
let. Staden Lund är tillsammans 
med Sigtuna Sveriges äldsta stad, 
och präglas dessutom av kulturlivet 
från den stora studentpopulationen 
vid landets största universitet, som 
faktiskt utgör drygt en tredjedel av 
befolkningen. 

Pris per person i dubbelrum

2.149:-

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

3 dagar på 4-stjärnigt hotell i Lund, Skåne

Historiskt ölbryggeri 
i Tjeckien

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 betalande vuxna.
Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Extranatt inkl. 

frukostbuffé

Endast 499:-

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BRA BARNRABATT 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag

Ankomst:
Valfri t.o.m. 26/9 2011.

Hotel Dvorak Tabor

BRA BARNRABATT 

Foto: Visit Denmark

Ankomst: Fredagar t.o.m. 17/6 
samt valfri Kristi himmelsfärds-
dag 1-3/6 och pingst 10-11/6 
2011. 
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.


