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VARMT
VÄLKOMNA!

VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

G Ö T E B O RG – K I E L

Läs mer och boka på stenaline.se, 
031-704 00 00 eller din lokala resebyrå. 
Bokningsavgift vid personlig service.

/person 
2 kvällar ombord och en heldag i Kiel

GÖTEBORG–KIEL 
Shoppa 

i Tyskland
fr 1155:-

Vår svenska krona är fortfarande stark och du shoppar 

riktigt smart, billigt och kul både ombord och i Tyskland. 

Så lämna vardagen och checka in på vårt fl ytande hotell! 

Ombord kopplar du av och umgås till god mat och dryck. 

Gratisbuss avgår från Stenaterminalen i Kiel till CITTI 

PARK, ett av norra Tysklands största shoppingcenter 

med ca 80 butiker.

*I priset ingår båtresa Göteborg–Kiel t/r med vändande båt, frukost t/r samt bekväm 2-bäddshytt med över- och underbädd utan    

  havsutsikt. Priset gäller vid 2 personer i hytten. Enkelhytt och övriga hyttkategorier ordinarie tillägg. Begränsat antal platser.

NÖDINGE. Tid för avgång 
– en skenbar komedi är en 
historia som utspelar sig i 
genuin järnvägsmiljö. Plat-
sen är stationshuset i Scotby, 
en liten ort på den engelska 
landsbygden långt ifrån stor-
stad och modernitet. Huvud-
personerna är förste stations-
inspektör Brian Bloomfi-
eld, 63, och hans assistent, 
andre stationsinspektör 
Alfred Gibson, 63. Tisdag 
11 oktober förflyttas statio-
nen till Ale gymnasium när 
Panikteatern gör ett stopp i 
Nödinge.

Vi får följa herrarna i 
vardagens liv och id. Det är 
ingen ände på rutinerna och 
allt måste skötas på bästa 
sätt. Ett gott och tryggt liv 
där ett väl utfört dagsverke 
utgör den bästa huvudkud-
den, och där planerna på ett 
eget friköpt stationshus efter 
pensionen håller drömmarna 
levande. Men det är något 
som skaver i idyllen av tåg-
klareringar och signalhante-
ring; ett delikat dilemma som 
inte tål närmare granskning. 
När så styckets tredje person 
inträder i handlingen blir 
snart goda råd såväl dyra som 
drastiska.

”The Signalman´s 
Apprentice” är skriven av den 
irländske skådespelaren och 
dramatikern Brian Phelan. 
Brian Phelan hade en omfat-
tande karriär på scen och 
inom film– och tv-produk-
tion, innan han lade det egna 
spelandet åt sidan för att på 
heltid ägna sig åt att skriva 
dramatik. Som dramatiker 
är han känd och prisbelönad 
för en lång rad av manus för 
brittisk och amerikansk film 
– och tv.

Panikteatern är en fri tea-
tergrupp från Uppsala som 
2009 fyllde 35 år. Paniktea-
tern spelar teater för barn 
och vuxna på turné såväl som 
på den egna scenen ”Den 
Lilla Teatern” i Uppsala. För 
tolfte året i rad är tyngdpun-
ken i verksamheten vuxenfö-
reställningar på landsbygden 
eller på mindre orter runt om 
i Sverige.

Ronald Brandel (skåde-
spelare) är ett känt ansikte 
för arrangörer runt om i 

landet efter 30 år som turne-
rande skådespelare. ”Rolle” 
är bland annat utbildad på 
Malmö scenskolas fortbild-
ning. Sedan länge har han 
varit en drivande kraft bakom 
Panikteatern med avbrott då 
och då för arbete på andra 
fria grupper, Riksteatern, 
privatteater och tv.

Maud Nyberg (skådespe-
lare) har gått Teaterhögsko-
lan i Stockholm 1976–79. 
Riksteatern, Helsingborgs 
Stadsteater, Teater Aurora 
har varit några av hennes 
arbetsplatser innan hon 1995 
knöts till Panikteatern. Ett 
50–tal uppsättningar har det 
blivit genom åren, musika-
ler, komedier, Shakespeare, 
Tjechov, nyskrivet svenskt 
och så vidare samt en hel del 
barnteater. Maud har också 
medverkat i film, tv–teater, 
radioteater med mera.

Per-Anders Strand (skå-
despelare) är även han känd 
runt om i landet efter många 
mil på turné, bland annat 

med den egna Teater Rese-
när under 1985–94, innan 
han 1995 kom till Panik-
teatern. Under åren har han 
arbetat med barn och vuxen-
teater i fria grupper, på regi-
onteater, Riksteatern samt tv. 
Per-Anders är bland annat 
utbildad på Malmö Scensko-
las fortbildning.

Erik Lidholm (komposi-
tör) är musiker, kompositör, 
orkesterledare, musikalisk 
arrangör och skådespelare. 
Även han är en mångårig 
medarbetare till Paniktea-
tern. Han har medverkat i 
minst 15 av Panikteaterns 
uppsättningar som musiker 
och kompositör, men även i 
flera fall som skådespelare. 
Andra arbetsgivare har varit 
Uppsala Stadsteater och 
Riksteatern.

Teaterföreningen i Ale 
hälsar alla välkomna till en 
föreställning där humorn är 
påtaglig och svärtan likaså.

❐❐❐

Tid för avgång – en skenbar komedi
– Panikteatern gör ett stopp i Nödinge

Panikteatern från Uppsala gästar Ale gymnasium tisdagen den 11 oktober med föreställning-
en Tid för avgång – en skenbar komedi.               Fotograf: Staffan Claesson

 


