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Tänk redan ett år sedan 
föreningens 20-årsjubileum! 
Dansföreningen Korkskru-
ven har, i samarbete med 
Studiefrämjandet, kurser i 
barndans, bugg och gam-
maldans/gillesdans och 
första lördagen i oktober är 
Gillesdansfestivalen en tra-
dition sedan många år.

I Medborgarhuset i Ala-
fors dansades den 1 oktober 

gammaldans och gillesdans i 
nya och äldre varianter. Det 
var tolfte gången man hade 
denna heldag, från klockan 
10 till 18. Förutom över fem 
timmar dans bjöds det fika, 
lunch och underhållning 
med sång och dans.  

I detta uppskattade inslag 
uppträdde tre duktiga tjejer, 
Älvorna, och en skick-
lig Mikael Jackson-kopia, 

Robin. Ledare för gruppen 
var ”Stuffa-Stig” Karlsson, 
som hela tiden uppmuntra-
de och stöttade de unga för-
mågorna. Efter avslutat pro-
gram ville applåderna aldrig 
ta slut!

135 deltagare, som 
kommit från trakten runt 
Göteborg, men också från 
Skåne, Stockholm, Oskars-
hamn, Jönköping och Värm-

land, upplevde en rolig, 
varm och svettig dag, nyttig 
för både kropp och själ. 

Ofta sägs det att dans är 
bland den bästa motionen 
just för att du också får den 
sociala biten, får träffa och 
prata med en massa trevli-
ga människor. Detta skulle 
säkert alla denna dags delta-
gare kunna skriva under på.

❐❐❐

Gillesdansfestival – igen!

Förra lördagen firades den traditionsenliga Gilledansfestiva-
len i Medborgarhuset. Bakom arrangemanget stod Dansför-
eningen Korkskruven.

VÄLKOMMEN TILL PHUKET 
ORCHID THAIMASSAGEOORRCCHHIIDD TTHHAAIIMMAAASSSSSAAGGEE

Känner du dig stressad, trött eller stel?
Här finns vad du behöver! Vi har 

behandlingar för kroppen som ger ditt 
yttre och inre ny energi och nytt behag.yyyyyyyyyyyyyyyyyyyytttttttttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee   oooooooooooooooooooooccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh  iiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy   eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrgggggggggggggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiii  oooooooooooooooooooocccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyytttttttttttttttttttttttttttttttttttt  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaggggggggggggggggggg.......

Behandlingar: Thaimassage, 
oljemassage, fotmassage eller 

thaiyogamassage = 1 timme 300kr
Våra öppettider

Mån-tis: Endast tidsbokning 
Onsd-lör: 10.00-20.00

Vi finns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86. 

Boka tid på telefon: 0766- 28 64 25 
www.phuket-orchidthaimassage.se

VI JOBBAR MEST I LANDET MED 
FÖREBYGGANDE TANDVÅRD.

ANVÄND DEN HÄR KODEN, OM DU VILL 
TRÄFFA DIN TANDLÄKARE SÅ LITE SOM 
MÖJLIGT: 2 2 2 2
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ALAFORS. 238 inten-
siva dagar är över.

Resultatet blev en 
Vaknaföreställning som 
gav eko.

Vad gör du just nu? 
innehöll både humor 
och allvar.

14 ungdomar har under re-
gissörerna Mats Berggren, 
Ale Fritid, Jenny Korhonen 
och Jonathan Wiman, Nol-
Alafors kulturförening, arbe-
tat fram årets Vaknaföreställ-
ning. Att manusprocessen har 
varit gedigen vittnar verket 
om. Replikerna var sylvas-
sa och genomtänkta. Med en 
sällsynt träffsäkerhet lyckas 
de medverkande, aleungdo-
mar 15-17 år gamla, ge pu-
bliken en portion allvar kryd-
dad med mycket humor. Att 
de i sitt manusarbete noga 
studerat och lyssnat till sina 
föräldrar var uppenbart, men 
förhoppningsvis var det inte 
alltför många som kände sig 
träffade för överdrifterna var 
rikliga fast budskapet fram-
gick ändå tydligt. Årets vak-
natema utgick från relatio-
ner. Hur umgås vi idag och 
hur är ungdomars relation 
dels till varandra dels till för-

äldrar? Att mobiltelefonen 
och internet tar en allt större 
plats i våra liv råder det inga 
tvivel om. Att det då blir kon-
sekvenser när den oförståen-
de mamman stoppar den bär-
bara datorn i diskmaskinen 
är lätt att förstå. Att ungdo-
mars alkoholvanor påver-
kas av föräldrarnas kunde vi 
också förstå av pjäsen. Ja, vi 
kunde förstå och lära väldigt 
mycket om vi ska vara ärliga. 
Det fanns en sådan härlig pas-

sion och vilja att berätta att 
publiken trollbands från start 
till mål.

Oförglömlig tid
Ensemblen utgick från tea-
tergruppen Tjôt som redan 
innan var verksam på Pelar-
teatern i Alafors. Föreställ-
ningen har visats för samtliga 
elever i årskurs sju och dess-
utom hölls två utsålda hus för 
allmänheten.

– Våra skådespelare har 

varit fantastiska och de har 
även vittnat för oss om en 
oförglömlig tid. Det har varit 
något av det roligaste jag har 
gjort, säger regissör Mats 
Berggren.

I samband med den sista 
föreställningen överlämnade 
Vaknafonden ett bidrag om 
5500 kronor till Nol-Alafors 
kulturförening för ett upp-
startsläger i sann teateranda.

❐❐❐

Allvar och humor på Pelarteatern
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Allvar och humor i en härlig blandning. Vaknaföreställningen Vad gör du just nu? gjorde 
succé.

Vernissage med den seriöse fadern som visade sig vara allt 
annat än en mysfarbror...

Mobiltelefonen beskrivs av ungdomarna som "livet" och 
något heligare finns ju knappast.

– Årets Vaknaföreställning gjorde succéföreställning gjorde succé


