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Varmt

välkomna!

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

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

NÖDINGE. En garante-
rad skrattfest inleder 
teaterföreningens vår-
program.

123 Schtunk gästar 
Ale gymnasium ons-
dagen den 29 februari 
med föreställningen 
Kung Lear.

– Folk har redan hört 
av sig till oss och vill 
köpa biljetter, förklarar 
Ale Teaterförenings 
ordförande Margareta 
Nilson.

En tjuvstart av vårens kul-
turprogram i Ale gymnasium 
sker redan den 23 februari då 
Ale Teaterförening, med sina 
267 registrerade medlem-
mar, har sitt årsmöte. 

– Som alltid kommer vi 
att bjuda på en hemlig före-
ställning. I fjol hade vi Helge 
Skoog på besök vilket var 
väldigt uppskattat. Jag utlo-
var ett bra program den här 
gången också, säger Marga-
reta Nilson.

Biljetterna till Kung Lear 
släpps på Ale bibliotek den 8 
februari. Att det skulle bli en 
fullsatt teatersalong är ingen 
utopi.

– 123 Schtunk är oerhört 
populära och deras tidigare 
tolkningar av Shakespeare 
har varit enormt underhål-
lande, säger Margareta.

Kung Lear är en berättelse 
om monarken som på sin 
ålders höst ska dela riket och 
makten mellan sina döttrar, 
men som istället lyckas skapa 
en aldrig skådad förvirring 
och oreda.

Nästa programpunkt
Måndagen den 5 mars står 
nästa programpunkt för 
dörren. Jag är en grön bänk 
i Paris är en rolig, rörande, 
sorglig och inspirerande 
föreställning om den kvinn-
liga medelåldern, base-
rad på Kerstin Thorvalls 

texter och med Ann-Sofie 
Kylin och My Holmsten på 
scenen.

Göteborgsoperans Sköv-
descen sätter punkt för våren 
med en musikföreställning 
om Charlie Cahplin av Leo 
Cullborg, onsdagen den 18 
april.

– Det blir delvis musik av 
Charlie Chaplin som han har 
gjort själv. Chaplin känner 
alla till och förhoppningsvis 
ska det locka en bred publik, 
säger Margareta Nilson.

Barnteater
En barnteater inryms i pro-
gramutbudet. Längre än 
längst är en rymdteater med 
ensemblen Yria.

– Det är en sportlovsfö-
reställning där vi är medar-
rangörer till Kulturverket. 

Arrangemanget vänder sig 
till barn i åldern 5-9 år.

Vad i höstens program 
blev mest lyckosamt?

– Om vi bortser från jul-
konserten med Svante Thu-
resson, som vi visste skulle 
bli en succé, så var det musik-
föreställningen Anita Lind-
blom x 3. Jag tycker också 
att countrybluesframträdan-
det med Serve You Right To 
Suffer var en höjdare. Detta 
program lockade dessutom 
en ny publik, många män 
som vi tidigare haft svårt att 
attrahera med vårt kultur-
utbud, avslutar Margareta 
Nilson.

Rolig inledning på teatervåren
– Skrattfest utlovas med 123 Schtunk

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

123 Schtunk inleder vårens kulturprogram i Ale gymnasium med föreställningen Kung Lear, 
som visas onsdagen den 29 februari.


