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HöSTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Alla barn bjuds 

på saft och 

bulle!!

”Slå rep med Bernt”
Tors 3 och fre 4 november kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 20 kronor

NÖDINGE. Ale gymnasi-
ums estetelever i klass 
2A gästade Kyrkbysko-
lan i onsdags morse.

Niondeklassarna 
inbjöds till forumteater.

– Forumteater slutar 
alltid med att någon 
blir förtryckt och publi-
kens uppgift är att 
komma på sätt hur man 
kan förändra situatio-
nen, förklarar Jenny 
Andersson, teaterlärare 
på Ale gymnasium.

Forumteater innebär att 
publiken får vara delaktiga 
och ge förslag på hur givna 
scener kan förändras. I förra 
veckan var det niorna på 
Kyrkbyskolan som fick agera 
publik och förmedla sina 
tankar på de pjäser som spe-

lades upp framför ögonen på 
dem.

– Syftet är att ge eleverna 
de verktyg som krävs för 

att lösa problemsituationer. 
Mobbing och förtryck före-
kommer nästan dagligen, 
ibland osynligt, säger Jenny 
Andersson.

Genom att integrera 
publiken i det som händer 
på scenen får skådespelarna 
ständigt vara beredda att byta 
skepnad eller karaktär.

– Det är roligt. Kemin 
med publiken blir ännu mer 
påtaglig. Vi skådespelare får 
improvisera en hel del, vilket 
naturligtvis ställer krav på 
oss, säger Pernilla Blom-
berg.

– En del är väldigt spon-
tana och säger vad de tycker. 
Några idéer är wild and 
crazy medan andra är mer 
modesta.

På Kyrkbyskolan spe-
lades två olika pjäser upp, 
”Reklambyrån” och ”Mid-
dagen”. Det var ingen tvekan 
om att budskapet nådde fram 
till publiken. Eleverna deltog 
aktivt och med förändringar 
i manuset kunde scener med 
förtryck plötsligt gestaltas på 
ett helt annat sätt.

– Förhoppningen är att 
eleverna ska ha nytta av detta 
i sin vardag, säger Jenny 
Andersson.

För esteteleverna genere-
rade besöket på Kyrkbysko-
lan nyttig scenvana.

– Att komma ut till skolor 
och agera i så kallat skarpt 
läge är oerhört värdefullt, 
avslutar Jenny Andersson.

Forumteater på Kyrkbyskolan

PÅ KYRKBYSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ylva Lind och Marcus Högberg i pjäsen ”Reklambyrån”.

Marcus Högberg, Johanna Bako, Ylva Lind, Mimmi Törnell, Veronica Saipetsanti och Pernilla 
Blomberg, elever i SP2a på Ale gymnasium, spelade forumteater för Kyrkbyskolans nionde-
klassare i förra veckan.
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VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETIDER
Mån - Tor kl: 11 - 14.30
Fre kl: 11 - 22

Slöjdmässa
Lör 5 nov och sön 6 nov 

kl. 10-16 i Bjärkehallen, 
Sollebrunn (2 stora hallar)

Välkommen att handla 
hantverksjulklappar direkt 
av 90 slöjdare. Fri entré

Bokning: Latitude Travel -   Rederiets representant i Sverige 
www. la t i tudet rave l .se    Information även hos din resebyrå
Tel: 0771-70 22 00   Rabatten är avdragen på priset

www.classicinternat ionalcruises.se

Kryssa från Göteborg
Ny katalog ute!y g
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Norges fjordar - Spetsbergen - Nordkap - Skottland 
 Frankrike - Amsterdam - Island  - Tyskland

fr 7190:- 

  Boka-tidigt-rabatt 

  10% tom  30/11


