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STURES 
SPISAR AB

PASSA PÅ!
Vi skall byta lokal och säljer ut 

många spisar till bra priser!

>> KEDDY K800-SERIEN
Rek. cirkapris  

fr 19.900:-

Tillbehör på  
köpet värde  
upp till 3.390:-

>> SPISKASSETT
Rek. cirkapris  

fr 11.990:-

Tillbehör på  
köpet värde  
upp till 960:-

Erbjudanden gäller till och med 16/10. 
Mer information och hjälp med allt från pris-
uppgifter, skorsten och installation får du  
hos din återförsäljare. Kan ej kombineras  
med andra erbjudanden. keddy.se

Tillbehör på köpet 
värde upp till  

5.000:-

Spara 

3.000:-
Just nu!

Spara 

2.000:-
Just nu!

Jøtul F 263 
Nu 16.900:-
rek. ord. pris 19.900:-

Jøtul F 373 
Nu 18.900:-
rek. ord. pris 20.900:-
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Dra din bästa norgehistoria 
– åk med Hurtigruten!

Har du en bra norge-historia? Då ger vi dig chansen  
att vinna en resa med Hurtigruten,  se etiketten ovan eller 
kom in i butiken för mer information – välkommen!
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VINN EN RESA!

Kan du en bra norge-historia? Får  

du flest rö
ster vinner du en resa  

med Hurtigruten. (värde ca 18.000 kr)  

Tävla och mer info:  

facebook.com/norgehistoria

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00, Lunnavägen 6, Alafors 
e-post: lars@sturesspisar.se • www.sturesspisar.se

ALAFORS. Vad gör du 
just nu? 

Den frågan känner 
nog många igen från 
det sociala nätverket 
Facebook. 

Men det kan också 
vara en konfronterande 
mening som uppmanar 
till eftertanke ute i det 
”riktiga” livet. 

I en ny Vakna-före-
ställning skildras ung-
domars liv med allt vad 
det innebär.

På Pelarteatern är förbere-
delserna i full gång. Skåde-
spelargruppen som består av 
ungdomar mellan 15 och 17 
år förbereder sig inför pre-
miären den 4 oktober. Pjäsen 
sätts upp av Vakna i samarbe-
te med Nol- Alafors kultur-
förening.

Mats Berggren, fritidsle-
dare på Ale Fritid, har fått i 
uppdrag att hålla i föreställ-
ningen och tillsammans med 

Jenny Korhonen, som tidi-
gare regisserat pjäsen Danny 
och det vida blå havet, har han 
författat manuset.

– Handlingen baserar sig 
på nedslag i ett antal olika fa-
miljer och deras liv. Alla re-
presenterar de olika former 
av problem som kan uppstå 
genom de krav som ställs på 
både unga och vuxna, förkla-
rar Mats och Jenny tillägger:

– Eftersom Internet och 
sociala medier är en stor del 
av ungdomars vardag valde vi 
att även lyfta fram den delen. 
Alla handlingar får konse-
kvenser, oavsett om de sker på 
nätet eller i det verkliga livet. 
Någonstans slår det tillbaka.

Samhällsföreteelse
Vakna har sedan starten 2004 
satt upp en föreställning per 
år, men Vad gör du just nu? är 
den första sedan 2008. 

– Vi vill belysa en sam-
hällsföreteelse och eftersom 
det görs ur ett ungdoms-
perspektiv så finns det inga 

bättre budbärare än ungdo-
marna själva. Tanken är också 
att lyfta fram de talanger som 
Ales ungdomar har och även 
inspirera andra till att också 
vilja engagera sig i verksam-
heten, säger Thomas Berg-
gren från Vakna.

Skådespelargruppen som 
leds av Jonathan Wiman har 
redan repeterat i flera måna-
der. Föreställningen kommer 
att visas för alla kommunens 
elever i årskurs 7 och tanken 
är att den också ska bli en ut-
gångspunkt för diskussioner. 

På Pelarteatern finns, för-
utom möjlighet att utvecklas 
på scen, även utrymme för ge-
menskap. 

– Det är också helt fantas-
tiskt att vi får ha Fiffi Tjus-
ling här som vår ”mamma”. 
Hon fixar med god mat och 
ser till att alla trivs, säger 
Mats Berggren.

Vad gör du just nu?
– Ny Vakna-föreställning tar form på Pelarteatern

PÅ PELARTEATERN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Skådespelar. Ungdomsgruppen på Pelarteatern arbetar hårt med repetitioner inför premiären 
av föreställningen Vad gör du just nu?.

Arrangerar. Jenny Korhonen, Jonathan Wiman, Mats Berggren och Thomas Berggren ser 
fram emot höstens Vakna-föreställning.

Senaste nytt
facebook.com/alekuriren


