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NOL. Repetitionerna är inne i 
sitt slutskede.

Snart stundar premiär för 
Teatervindens senaste pro-
duktion – Verona.

– En musikteaterföreställ-
ning med inriktning på i 
första hand ungdomar, säger 
regissör Sigge Fabiansson.

10 orsaker att hata dig är en ameri-
kansk långfilm från 1999 vars hand-
ling baseras på William Shakes-
peares pjäs Så tuktas en argbigga. 
Den ligger till grund för Teatervin-
dens andra ungdomsproduktion på 
mindre än tre år.

– Omgående efter vår senaste 
föreställning Zeina och Nalle bör-
jade vi spåna på nästa projekt. Patrik 
Lekman gjorde om filmmanuset 
från 10 orsaker att hata dig till att 
passa ett teaterframförande. Suc-
cessivt har vi bearbetat manuset och 
samtidigt rekryterat nya ungdomar 
till vår ensemble. Vi fick en klar bild 
över hur vi ville ha det och i höstas 
hade vi en nästan komplett uppsätt-
ning, förklarar Sigge Fabiansson.

Övningarna äger rum på Nolvin-
den, i före detta Pollex lokaler. Just 
nu går det för högvarv och skådespe-
larna ser fram emot premiären med 
tillförsikt.

– Hur det än är så blir det alltid 
kaos mot slutet. Allt ska vävas ihop 

och det är mycket att stå i, förklarar 
en av Teatervindens verkliga vetera-
ner Gunnar Bergevald.

– Skådespelarna börjar bli allt 
mer stissiga. Det är ett gott tecken, 
menar Sigge Fabiansson.

Ett samarbete har upprättas med 
högstadieskolor i kommunen samt 
Ale gymnasium. Därutöver kommer 
Teatervinden att ge två allmänna 
föreställningar, lördag 25 februari i 
Ale gymnasium och lördag 3 mars på 
Pelarteatern i Alafors.

Verona utspelar sig huvudsakli-
gen i skolmiljö, men även hemma 
hos några av huvudkaraktärerna. 
Föreställningen beskriver om vad 

som händer med ungdomar i 
puberteten, deras relation till 
vuxenvärlden, inte minst till 
sina föräldrar.

– Det är en intressant 
intrig som vi hoppas ska till-
tala publiken, säger Peter 
Örtvall som spelar magister 
Sträng.

Musikansvarig är Johan 
Andrén, som har svårt att 
kategorisera låtarna i före-
ställningen.

– Någon sorts pop är väl 
den musikgenre som jag först 
kommer att tänka på, säger 
Johan.

Manus till Verona har 
gjorts av Emely Hansen, 
Patrik Lekman och Sigge 
Fabiansson.

PÅ NOLVINDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Julia Insulán och Gunnar Berge-
vald under repetitionerna av Verona 
som har premiär i Ale gymnasium i 
slutet av februari.

Patrik Verona (Jonas Jörgensen) och Katarina (Victoria Lindgren) utgör hu-
vudkaraktärerna i Teatervindens musikteaterföreställning.

BILJETTER FINNS PÅ
ALE BIBLIOTEK, NÖDINGE

FRÅN 13 FEBRUARI
Vuxen 140kr (scenpassrabatt 40kr)

Ungdom 100kr

JAG ÄR EN GRÖN BÄNK I PARIS
Teater från Riksteatern baserad på Kerstin Thorvalls

texter med My Holmsten och Ann-Sofie Kylin

Arr: Teaterföreningen i Ale, ABF

Teatervinden ger ny 
ungdomsföreställning
– Premiär för Verona i Ale gymnasium

Herrgårdsweekend 
3 dagar i Vargön, Vänersborg

Ronnums Herrgård 
Herrgård vid Vänern fylld med 
historia, tradition och anor från 
1300-talet och omgivet av naturen 
vid Hunneberg och Halleberg 
– världens mest älgrika områden.  

Extranatt 
inkl. frukost
endast 499:- 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 
15/6 2012. Valfri fl era helg-
dagar  2012 – ring & hör!

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  2 x kaffe med hembakat
• 1 x middagsrätt  
•  1 x 5-rätters middag

Ronnums Herrgård

Alla hjärtans dag
Ge ett presentkort till en 
romantisk minisemester

Alphotell i Österrike
8 dagar i Maurach
Alpenhotel Edelweiss 
När bergen kallar, vill du vara här 
– inom tio minuter ifrån i dalen 
är du via kabelbanan på 1.831 
meters höjd i ett av Europas härli-
gaste bergsområden. På hotellets 
temakvällar fi nns det möjlighet att 
smaka sprit från landet och områ-
det till maten. Efter den lyxiga fru-
kostbuffén kan ni ta en tur med 
ånglok runt den azurblå Achensee 
(1 km) eller göra ett lunchpaket, 
köra en tur till Tyrolens vackra 
huvudstad Innsbruck (48 km), som 
ligger omgivet av de pittoreska 
alptopparna. 

Pris per person i dubbelrum 

3.299:-
Pris utan reskod 3.599:-

Pristillägg 24/6-1/9: 450:- 

Ankomst: Lördagar 3/6-23/9 2012.

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé/buffé
• 6 x lunchsnack 
•  6 x eftermiddagskaffe 
•  7 x 4-rätters middag/buffé
•  Fri tillgång varje dag till:
   – läsk kl. 10-21
   – öl & vin kl. 18-21
   – saft för barn kl. 10-19
• Kuravgift 

2 barn 
0-9 år 
gratis  

Alpenhotel Edelweiss

Vid Ahrensburg slott
4 dagar i Nordtyskland

Hotel am Schloss Ahrensburg 
Endast 4 timmar från Sverige ligger medeltidsstaden Ahrensburg. 
Staden domineras av det vackra, vita renässansslottet med samma 
namn och ert hotell ligger vackert placerat nära slottsparken.

Ankomst: Fredagar t.o.m. 22/6 samt valfri 1/7-29/8 2012. 

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag/buffé
•  1 x entré till Schloss 

Ahrensburg
• 50 % rabatt på greenfeeSchloss Ahrensburg

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-15.30 och helger kl. 10-15.

BESTÄLL NU PÅ:
Expeditionsavgift på 79:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

�������	


������������

�������	�
�����������������������	����
��������������������	�	��� � �  �� �!�

"�#��$����%��&
��'���	&(�)

���������	��
����������	
������

����	���������������

�����������	�
��������������������

�������	
�������	����
�������	��������	����

�"��*�+�%�

�������	��������	����
�	��*���"��*���%�

��������������	������

�������	���������������
��������	���� ���!��

"���	�# � � � � �� � 

��	�$	�������#�%�
�������	��������	����
�������

�������	����

&�����	�����%�
�������	��������	����


