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ALAFORS. Lördagen den 
16 maj 2013 ska pre-
miären av teaterföre-
ställningen Dansen på 
Furulund äga rum.

Samma år firar Ahla-
fors IF sitt 100-årsju-
bileum.

– Vi har ett väldigt 
flyt och manusskrivan-
det är i full gång, hälsar 
Christel Olsson Lind-
strand och Kent Carls-
son från Teatervinden.

Som ett led i Ahlafors IF:s 
100-årsjubileum har för-
eningen bestämt sig för att 
arrangera en utomhusteater 
i Furulundsparken. En över-
enskommelse har träffats med 
den rutinerade duon Christel 
Olsson Lindstrand och Kent 
Carlsson, som i och med detta 
gör sin sjunde produktion till-
sammans.

– Vi jobbar väldigt bra 
ihop, vi inspirerar varandra. 
Kent är lite mer ordningsam 
av sig medan jag är aningen 
slarvigare. Huvudsaken är att 
vi synkar, säger Christel.

I höstas genomfördes fem 
så kallade berättarkvällar i 
Ahlafors IF:s klubbhus på Sjö-
vallen. Folk kom för att dela 
med sig av sina historier till 
Christel och Kent.

– Berättarkvällarna utgör 
en viktig del i processen. Per-
soner med god lokalkänne-
dom berättar sina minnen för 
oss och vi får därigenom idéer 
till manusskrivandet, förkla-
rar Christel.

Ahlafors IF:s hedersmed-
lem Gunnar Andersson, 
som för övrigt fyller 90 år i 
år, har bidragit med många 
minnesvärda händelser från 
dansbanans begynnelse till 
nutid. Att storheter som Siw 
Malmqvist och Lill-Babs 
har gästat Alafors idylliska 
folkpark kommer inte att gå 
obemärkt förbi.

– Vi plockar en del ur det 
material som Gunnar lämnat 
över till oss, betonar Kent.

– Det är dansbanan och 
människorna i trakten som 
kommer att stå i centrum för 
föreställningen. Det blir ett 
musikaliskt spel med mycket 
sång och dans. Besökarna ska 
få ett stycke historia berättat 
för sig, men det ska ske på ett 
roligt sätt. Skratt utlovas och 
även en del dramatik, säger 
Kent.

Efter jul- och nyårsledig-
het har Christel och Kent 
återupptagit manusskrivan-
det. De träffas minst en gång 
i veckan för att få sina tankar 
på pränt.

– Vi känner en oerhörd 
entusiasm inför uppdraget 

och vi ligger helt i fas tids-
mässigt. Till sommaren ska 
manuset vara klart och till 
hösten börjar repetitionerna, 
förklarar Christel.

Hur rekryterar ni skåde-
spelare till pjäsen?

– Det är en hel del med-
lemmar från Teatervinden 
som har visat sitt intresse. 
Vi kommer också att ta kon-
takt med vår systerförening 
i Kungälv. Vi vet inte rik-
tigt hur många roller som vi 
kommer att behöva tillsätta, 
men är man intresserad av 

att vara med så är det bara att 
höra av sig, säger Christel och 
tillägger:

– Vad vi vet med all säker-
het är att det kommer behövas 
en hel del dansare och statis-
ter.

Beskriv själva spelplatsen 
Furulund?

– Det är en fantastisk plats. 
Första gången jag var här 
uttryckte jag min förtjusning 
och sade: Här vill jag spela 
teater! Nu blir det verklig-
het och det kommer att bli en 
oförglömlig upplevelse, säger 

Christel.
Totalt kommer arrangören 

att ge ett 20-tal föreställningar 
av ”Dansen på Furulund”.

Dansen på Furulund börjar ta form
– Christel och – Christel och 
Kent skriver manusKent skriver manus

PÅ FURULUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Christel Olsson Lindstrand och Kent Carlsson från Teatervinden skriver manuset till Dansen på Furulund, som kommer att ha premiär den 18 maj nästa år. 
Teaterföreställningen blir en del av Ahlafors IF:s 100-årsfirande.

– nu med extra allt.
Den 27 januari är det dags för årets första 
Cat Club. Förutom fortsatt hög stämning, 
trevligt sällskap, mat och dryck kan vi nu även 
presentera ett nytt häng för dig som inte kan få 
nog av tonartshöjningar; vår nya Schlagerbar!

Liveband: Global Veejays
DJ: Allas vår Tompa
Nyhet! Schlagerbaren i Fontin 
Entré inkl. buffé: 225 kr
Buffébiljetterna släpps 20 januari

Efterinsläpp från kl. 21.00: 125 kr
Åldersgräns: 20 år

 Torget 2,   442 31 Kungälv    
0303-109 70, www.farshatt.se

 

Varmt välkommen!
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Varmt

välkomna!

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

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Underbara Italien – från 4.495:-*
18 fl yg- och bussresor till kultur, natur, storstad eller sol & bad.
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