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NÖDINGE. En scen-
konstföreställning om 
kroppen.

Det var vad som visa-
des för högstadieele-
verna i Ale gymnasium 
i tisdags förmiddag.

Fetto lockade inte 
bara till skratt utan 
också till eftertanke.

I förra veckan gjorde Regi-
onteater Väst ett turnéstopp 
i Ale med föreställningen 
Fetto, som är den sjunde och 
avslutande produktionen 
inom Projekt: ID.

– Det är en treårig sats-
ning mot högstadie- och 
gymnasiepublik med fokus 
på frågor om kön och identi-
tet, förklarar en av skådespe-
larna, Mattias Brunn.

I arbetet med Fetto har 
man inte utgått från något 
manus, utan istället prövat 
sig fram till en form där inne-
håll och struktur i hög grad 

färgas av mötet med publi-
ken.

– Vi vill ta del av publikens 
känslor och reaktioner, säger 
Mattias Brunn.

Fetto har tema männis-
kokroppen och beskriver 
dess funktion, utseende och 
komplex. Föreställningen är 
skapad utifrån skådespelar-
nas egna erfarenheter samt 
andras berättelser. Fördo-
mar och tankar om utseende 
gestaltas på ett lustfyllt, men 
samtidigt skrämmande sätt. 

– Ungdomar har en oer-
hörd medvetenhet om hur 
andra ser ut och vad som är 
att likna vid ett ideal i deras 
relationer, säger Mattias 
Brunn.

Tjock eller smal, lång eller 
kort. Är det ändå inte insidan 
som räknas?

Fetto tog plats i Ale gymnasiumle gymnasium
– Tänkvärd teaterföreställning 

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lovisa Westerblom spelade rollen som den feta Kajsa.

Rebecca Hayman gestaltade den fula Louise.

Mattias Brunn och Rebecca Hayman, två av skådespelarna i Mattias Brunn och Rebecca Hayman, två av skådespelarna i 
föreställningen Fetto som visades i Ale gymnasium i tisdags. föreställningen Fetto som visades i Ale gymnasium i tisdags. 

ALAFORS. Det som en gång 
startade i Bohus 2005 i liten 
skala med ”Studio 93” har nu 
växt till att bli ett av de störs-
ta återkommande arrange-
mangen för Ales ungdomar. 
I år var det dags för ”Studio 
99”, nu i Medborgarhuset i 
Alafors.

Biljettförsäljningen hade 
varit igång i tre veckor och 
till en början gått trögt, men 
sista veckan eskalerade det 
och vi gick mot ett fantastiskt 
rekord som kommer bli svår-
slaget framöver.

Alla årskurs 6-elever hade 
fått samma information och 
ryktet hade spridit sig om 
detta spektakel. Utav kom-
munens 359 sjätteklassa-
re, födda -99, hade hela 275 
elever valt att köpa biljett. En 
helt fantasisk siffra!

När kvällen närmade sig 
växte förväntningarna i kom-
munen och fyra fullasta-
de bussar anslöt till Alafors. 
Stämningen var på topp och 
ut ur bussarna rusade dans-
sugna ungdomar. Musiken 
dunkade redan ur högtalar-
na och humöret var på topp.

Väl inne var det full fart 
från första sekund. Dans, go-
disköp och möten med nya 
kompisar.

Utlottning skedde, där 
man kunde vinna priser 
skänkta av Vakna och Sony 
Music.

Under kvällen jobbade 
äldre ungdomar från ”Löftet, 
unga arrangörer” som en 
gång själva var med och dan-
sade. Dessa fantastiska ung-
domar hjälpte till med allt 
från garderobstjänstgöring, 
fotografering till att ordna 
limbotävling.

När kvällen var slut, gick 
275 sockerstinna, men ack så 
glada ungdomar mot vänta-
de bussar (eller nyfikna för-
äldrar som stod utanför och 
väntade) med ett stort leende 
på läpparna.

Hur vi nu skall kunna 
bräcka denna fantastiska kväll 
blir svårt, men en stor utma-
ning för oss arrangörer.

Tack till alla som gjorde 
denna kväll så fantasisk och 
bra!

Discogruppen
Ale Fritid

Svårslaget rekord sattes i Medborgarhuset
– ”Studio 99” blev en succé

Ebba, Emilia och Caroline var laddade för en discokväll i 
Medborgarhuset.   Foto: Jonas Andersson

Trivsam trängsel på dansgolvet.         Foto: Jonas Andersson

Läs mer och boka på stenaline.se eller 031-704 00 00.  
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

G Ö T E B O R G  –  F R E D E R I K S H A V N

ONSDAG 9/11: Idag dansar 
du till populära dansbandet 
Domino. Ta med vännerna och 
sväng loss till havs!

TORSDAG 10/11: Carina Alfvén föreläser om vardags-
juridik. Dessutom livemusik med trubadur Björn Nilsson. 

FREDAG 11/11: Provsmakning 
av ost och vin med köksmästaren 
ombord. Dessutom liveunder-
hållning med trubadur  
Per Wocatz.

TISDAG 8/11: Den flerfaldigt 
svenska- och nordiske mästaren 
i magi finns ombord och sprider 
en magisk känsla med sin 
Gaston Street Close-Up Magic 
Show. Du kan även prova lyckan 
i vårt bingo.

MÅNDAG 7/11: Modevisning 
från Göteborgsbutiker/-designers  
med Heartland Model Agency. 
Passa på att fota dig i vår foto-
hörna, en perfekt julkapp!

Höstens temadagar  

är i full gång med  

massor av underhållande 

 och lärorika upplevelser ombord.  

Varje vardag med avgång 09.00 är det live-

musik, dans och magi, eller tips och råd om 

mat, hälsa, trädgård med mera. Mängder av 

sätt att förgylla vardagen, för bara 99:-.* 

Välkommen Njutomlands!

Aktuellt veckoprogram hittar du alltid på  

stenaline.se/danmarkoverdagen.

*Gäller Stena Danica helgfri måndag–fredag  

  t o m 30/12 2011.

Dansa till  
Domino?
Kom inte på måndag, 
då är det modeshow!

Succén fortsätter!Danmark över dagen

99:-*fr
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