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Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

Onsdag 28/12 kl 19

Stig-Helmer Story
Söndag 1/1. Matiné. kl 15

Alvin och gänget 3

Söndag 1/1 kl 18

Simon och Ekarna
Onsdag 4/1 kl 18 &

Torsdag 5/1 kl 15. Matiné

Lejonkungen 3D

Söndag 8/1 kl 15. Matiné

Alvin och Gänget 3

Söndag 8/1 kl 18

Stig Hellmer Story

www.alefolketshus.se

Kommande

Sherlock
Holmes 2
Onsdag 21/12 kl 19.00 

Entré 80 kr. Från 11 år

Nu har vi även
popcorn och 
snacks!

Bio i julklapp?
Köp ett presentkort hos oss!

ALAFORS. Vad vore en 
luciamorgon utan ljus-
drottning och sång?

Inte mycket.
På Pelarteatern servera-

des allt som behövdes för 
att finna den rätta stäm-
ningen.
Med ljuskronan på huvudet 
gjorde Jara Raad entré tillsam-
mans med sina tärnor. Jara hade 
fått den stora äran att vara lucia 
när mellanstadieeleverna på 
Ahlafors Fria Skolas skapande 
profil förgyllde morgonen för 
sina kamrater i tisdags.

– Det är eleverna själva som 
har utformat programmet. Jullå-
tarna har fått en modern touch, 
precis enigt barnens önskemål, 
säger musiklärare Lena Sanner-

stig.
Förutom ett gigantiskt lucia-

tåg fanns tomtelisor och peppar-
kaksgummor på scenen. Det blev 
en festlig luciamorgon där publi-
ken också fick en redogörelse för 
varför vi firar lucia i Sverige och 
det faktum att pepparkakan är ett 

av våra äldsta bakverk.
– Totalt är det ett 50-tal elever 

som engagerat sig i projektet, 
vilket även inkluderar scenar-
betarna. Arbetet tog sin början 
direkt efter höstlovet och sedan 
har repetitionerna intensifierats, 

berättar Lena.
Tre skolföreställningar avver-

kades på luciamorgonen och 
kvällen dessinnan fick föräldrar 
och syskon ta del av elevernas 
skönsång.

JONAS ANDERSSON

Stämningsfull luciamorgon på Pelarteatern i Alafors

Ahlafors Fria Skola hade sin egen lucia i Jara Raad.

Pepparkaksgummorna Nathalie, 
Fanny och Emma charmade pu-
bliken.

God Jul & 
Gott Nytt År 
önskar Joakim och Kent
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ALAFORS. En julsaga, även 
känd på svenska som En 
spökhistoria vid jul, är ett 
av Charles Dickens mest 
populära verk och skrevs 
för att betala av en skuld.

En julsaga kom ut första 
gången 1843.

I fredags gestaltades 
Dickens mästerverk på ett 
alldeles utomordentligt 
sätt av skapandeprofilen 
årskurs 7-9 på Ahlafors 
Fria Skola.
En julsaga har filmatiserats åtskil-
liga gånger genom åren. På Pelar-
teatern gjorde eleverna från Ahla-
fors Fria Skola sin egen tolkning 
av den tänkvärda berättelsen.

– Det var vår lärare som kom 
med förslaget, men jag hade precis 
samma tanke. En julsaga är ett klas-
siskt mästerverk som har ett tydligt 
och väldigt fint budskap, förklarar 
Victor Östberg, en av skådespe-
larna.

Berättelsen handlar om gamle 
Ebenezer Scrooge som bor ensam 
i ett stort dystert hus, en gång ägt 
av hans nu döde kompanjon Jacob 
Marley. Han är en sur, snål och 

vresig man som driver en lånefir-
ma med hjälp av bokhållaren Bob 
Cratchit.

En kväll får han besök av Mar-
leys vålnad, som kommer för att 
varna honom. Om Scrooge inte 
ändrar sin giriga livsstil kommer 
han i livet efter detta få bära tunga 
kedjor i all evighet, precis som hans 
avlidne kollega. Marley varnar också 
honom om han kommer hemsökas 
av tre andar och leda honom genom 
natten mellan julafton och juldagen.

Andar
Vid midnatt kommer den första 
anden, ”Förgångna Julars Ande”. 
Den leder honom genom de jular 
han redan varit med om. Då minns 
han att han var mycket ensam som 
liten.

Scrooges möte med nästa spöke, 
”Nuvarande Julens Ande”, ger 
honom ytterligare tankeställare. 
Anden leder honom till många fat-
tiga människor, och visar honom 
hur bra han själv har det. En av dem 
är hans anställde, bokhållaren Bob 
Cratchit. Där är det frid och fröjd. 
Alla är glada, till och med Bobs son, 
lille Tim, som är svårt sjuk.

Den tredje vålnaden, ”Komman-

de Julars Ande”, visar Scrooge fram-
tiden, eller hur framtiden kanske 
kommer att se ut om inte Scrooge 
bättrar sig. Hans kropp blir lämnad 
och inte saknad av någon. Detta 
skrämmer Scrooge.

Scrooge vaknar ur vad som 
verkar ha varit en dröm, överlycklig 
över att fortfarande ha fått en chans 
att bättra sig, och börjar genast ställa 
allt till rätta.

Totalt var 45 elever från skapan-
deprofilen delaktiga i föreställning-
en, vilket även inkluderade scenar-
bete, bildspel, ljud och ljus samt kor-
eografi.

– Projektet tog sin början efter 
höstlovet. Vi har repat i ungefär en 
månad och premiären ägde rum på 

torsdagskvällen för föräldrar och 
syskon. Idag ger vi tre skolföre-
ställningar, berättar Klara Nilsson 
som spelade Scrooge på bästa tänk-
bara sätt.

– Det är alltid lite nervöst innan 
man kommer upp på scenen och fö-
reställningen drar igång. Då släpper 
allt.

Det var ett fantastiskt skådespe-
leri som publiken i Pelarteatern fick 
bevittna. Ännu en gång fick vi en 
påminnelse om vad girighet och 
egoism kan leda till. Lycka och vän-
skap går som bekant inte att köpa 
för pengar.

Charles Dickens mästerverk ”En julsaga” skildrades av elever från 
Ahlafors Fria Skola på Pelarteatern i förra veckan.

God Jul
& Gott nytt aro

En julsaga med tänkvärt budskapbudskap

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


